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নিধিরাম আচার্য ও তাহার বিদ্যাদুন্দর কাব? 

হ্রীঅশোককুমার দেওয়ান 

প্রাচগন বাংলা পথ সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাস্ম্দর কাহিনীর একটি বিশিঘ্ট স্থান 

রাহরাছে । অন্যান্য মংগল কাব্যের কাহনীর ন্যায় এখানে কেবল স্বর্গলোকের দেবীমাহাত্ম। 

প্রচ।ারত হয় নাই, মতণলোকবাস মানব মানবীর সহজাত ভোগতৃষ্ণাই এই কাহিন*র প্রধান 

উপজগব্য। ইচ্ছার উপর 'বাভন্ন কাঁবগণের রাঁচত বাবধ কাবাগ্রন্থঘমূহ একসময় এত 

জনাপ্রয়তা লাভ কারয়াছিল ষে এগ,ল রাজদরবারে সুধীমজলিসের সমাদর লা করা ছাড়াও 

দখনতম পল্পসতেও রসক্জ গ্রামবাসীগণের রসের পিপাসা নিআাইত । কাহিনীর বিশেষ 

প্রকীতর কারণে প্রকাশ্য সাহা দরবার ছাড়াও এইগ্লি তৎকালীন বাঙাল) রক্ষণশশল 

সমাজে, অন্তঃপরিকাগণের নিভৃত শয়নমন্দিরের যবানকা ছেদ করিঘা কাব্য রসিকাদের 
উপাধানের তলে পোপন আশ্রয় লাভ কাঁরত। আধুনিককালে আ'সয়াও মানব রসে সিক 

এই কাহিনী তার জনাপ্রয়তা হারায় নাই, ষে জন্য কবিগর, রবীন্দ্রনাথকে পধ্ত “ওগো 
স্বশ্দর চের বিদ।া তোমার কোন সম্ধ্যার কনকচাপার ডোর” বালয়া এই কাবা কাহনীর দুই 

নায়ক নায়কাকে স্মরণ কারয়া “চোর পণ্জাঁশকা” শিরোনামে একা অনবদা কবিতা রচনা 
করিতে প্রবন্ধ কাঁরয়াছিল । রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সহ খাত অখাত বহয প্র/চীন কাব 
1বাভন্ন ভাবে এই কাহিনীকে সহ্ক্রিত করিয়া অথবা অন্যানাদের সহিত এই কাহিনীকে গ্রারথত 

করিয়া অন্নদামংগল' কালিকামংগল বিদ্যাসম্দর প্রভাতি 'বাঁভল 'শবোনামে প্রচুর পুথি রচনা 
কাঁরয়া গিয়াছেন। এই সব পুথর কোন কোনটি বাংলার প্রতাদ্তসখমা ছাড়াইয়াও িঙ্গাত 
ও ?বভাষীদের গৃহাভ্যস্তরে সমক্ত আসন লাভ কাঁরয়াছিল। তেমান একজন স্বজ্পখ্যাত 
কাব 'াধরাম আচার্ষের স্বজ্পালোচিত একটি পথ “"বদ্যাস্শ্দর” বা “ক।িকামংগল” 
প্রসংগে এই নিবন্ধে আলোচিত হইতেছে । 

এই পর্যস্ত নানা পুস্তক ও সাময়িকীতে বহু পণ্ডিত, গবেষক ও সমালোচক বর্তক 
বিদ্যা সুশ্দর কাহিনীর উৎপত্তি, ইহার রূপকাথণ, বিভিন্ন কবি ও তাঁহাদের কাব্য পাঁরচয় সহ 
সংশ্লি্ট বিষয়ের উপর প্রচুর আলোচনা হইয়াছে । অতএব নৃতন করিয়া প্রসংগটি অবতারণার 
প্রয়োজন আছে বলিন্না মনে হয় না। তদুপাঁর আজকাল আদর আনগর ন্যায় জনংসাম্ধৎস্ত 
বস্তি কিংবা বাংঙ্গা সাঁহত্যের হীতহাস 'বষয়ে পরীক্ষা্থ ছান্ত্রছাত্রগণ ছাড়া সাধারণ 
পাঠকদের মধ্যে প্র.চখন পধাথ সাহিত্যের প্রাতি আগ্রহ ও আকর্ষণ তেমন লক্ষ্য করা ষায় না। 
তব নতনতর তথ্যাবল্গর মালোকে এবং ভিন্নতর দৃস্ট কোণ হইতে পণমিলায়নের তাগিদে 
যে কোন বিষয়ের পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা সবদাই থাকিয়া বায় । সম্প্রাত নাবিড় 
অরণাবেষ্টিত পাবত্য চট্টগ্রামের একটি উপজাতীয় পল্লখতে পবোক্ক নাধিরাম আচাষের 
রচিত চাকমা বণে" হস্তলিাগখত একাটি বাংলা পঠথ আঁবদ্কৃত হইয়াছে । 

একটি 'বাঁচন্ন সামাজিক ও সাগ্কৃতিক পাঁরমম্ডলে এবং আভনব পারবাজন ভূমিতে এই 
কাব্য কাহনীটির ভাঁমকা এক স্বতন্ত্র তাৎপধ এবং মূল্য বন করে. বলিয়া ইহার 
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পুনরালোচনা করিলে তথ্যান,সাম্ধৎদ্ গবেষক এবং সচেতন পাঠকদের কৌতূহল ডীদি্ত 
কাঁরতে পারে ॥। বিশেষতঃ, আলোচা পথতে কাবাটির কাল নিণ'য় বিষয়ে এমন কয়েকটি 
তথ্য রাহয়াছে যে জনা পুনরালোচনার মাধ্যযে বিষয়টির প:দতির স্মণক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন । 

সাহত্য গবেষকদের নিকট চট্টগ্রাম অণুলের অন্টাদশ শতকের কাব নিধিরাম আচাষেন 
নাম এবং তৎকতৃক রচিত বিদা।স্রম্দর কাবাটি একেবারে অজ্ঞত নয় ॥ ডঃ আকৃমার সেন 

তাঁহার “বাংগালা সাহত্র ইতিহাস” গ্রন্থে ( পৃঃ ৫১৭, ১ম খণ্ড, অপরাধ? ৩য় সং) পথ" 
রচনাকাল এবং সংক্ষিপ্র কাব পরিচিত দয়াছেন। তংসংগে কাহিনীর চার্গুলি € 
হ্বানাদর নাম উল্লেখ করিয়াছেন কন্তু কাব্য পাঁরিচিত দেন নাই । ডঃ আঁসতকৃমাও 
বন্দ্যে।পাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা সাহতোর হাতিবত্ত' গ্রন্থে (প:ঃ ১০৪২, ৩য় খণ্ড, ২ম সং) মন্তুর। 

করিয়াছেন,__“চট্টগ্রামে নিধিরাম আচ নামে আর একজন কাঁবর কালিকামংগন (১৬৭৮ শ' 
১৭৫৬ খ্রীঃ) পাওয়া গিয়াছে । এই দূই কবীন্দ্র করিচন্দ্র এবং একজোড়া ঠনাধরাম মিলিম। 
কালিকামংগলে পাড় জমাইতে চাহিয়।ছিল্নে কিন্তু ভারতচন্দ্রু থাকিতে ই'হারা সমুদ্র 
পাশ্বে কূপ খননে মাতিয়াছিলেন কেন বঝা যাইতেছে না।” তিনি কাব পাঁরাঁচতি ব। 

কাব্যপারিচাতি নেন নাই তবে উপরের উদ্ধ্তিতে পাথর কাব্যমল্যের নিকু্টতা সম্বন্ধ 
পরোক্ষ ইংগিত 'দিয়াছেন। অধ্যাপক শাহেদ আলী প্রণশত চট্টগ্রাম জলা কাউন্নিল কত 

প্রকাশিত “বাংলা সাহতে চট্টগ্রামের অব্দান” পুস্তকে এই পযাথিটি সন্বন্ধে কিছ? আলোচন। 

করা হইয়াছে । পঠথাটর কাব্যমূল্য নম্বন্ধে আর কোন সময় কাহারও গারা ইহাপেন। 
1বস্তততর আলোচনা হইয়াছে 'কনা তাহা আমাদের জানা নাই । অন্যান্য লেখক ও সংকলন 
কতণদের তালকাতেও িবদ!াসুন্দর কাহনীর এক্জন কাব হিসাবে নাধরাম ও তাহা? 

কাবষ/টির নান উল্লেখ আছে । পারার প্রসংগ শুরু করার শবে এতদসম্পাকত বিষয়ে 
কিছু বল্লার প্রঞ্োজন মনে কাঁর। 

বাংলাদেশের রাম্দ্রীয় সীমার অন্তর্গত তাছার উপাশ্তবতা জেলা পাবতা চট্টগ্রামের 

উপজাতীয় আধবাসীদের বৃহত্তম অংশ চাকমাদের বাহাক পার উভয় বাংলার শিক্ষিত 
য্যন্তগণের আঁধকাংশের নিকট জানা থ।কলেও তাহাদের আন্তরিক পচন অনেকের কাছে 
এখনও অজ্ঞাত" জাতিতাকি, বিচারে ইহারা মংগোলীয় মানবশ্রেণীর অম্তগ'তি এই বিষদে 

কোন দ্বিমত নাই, কিম্তু ভাধাগত দিক 'দিয়া ইহারা সন্দেহাতীত ভাবে আর্ধ ভাষাগোচ্ঠী; 
অন্তভুন্ত । এ কারণে, জাতিগত বিচারে তাহাদের বাঙালী বলা না গেলেও তাহাদের 

ভাষা বাংলার সমতুল । কেহ কেহ তাহা-দর ভাষা কবাংলার একট উপভাষা হসাবে 

হত কাঁরতে চাহেন, আবার অন্যের আধ ভাবাগো?ম্ঠরই একট স্বতম্ত্র ভাষা হিসাবে 

ইহার মধার্দা দ!বী করেন। এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলখর অধিকাংশই বংলা তৎসন, 
তদ্ভব এবং প্রচলিত দেশশ শব্দ হইতে, কতকগুলি আঁবকৃতভাবে এবং অনেকগীল পর্বন 

[বিকৃত হইয়া এই ভাষায় অস্তভূন্ত হইয়াছে । এই ভাবে প্রচুর 'হন্দ, আরব৯, ফারসী 
ইত'াঁদ বিদেশ শব্দ, সোজাসুজি হউক বা বাংলার মাধমে হউক, ইহাতে প্রাবন্ট হুইয়াছে। 

প্রচুর প্রাকৃত (পালি) এবং বর্তমানে অগ্রচলিত বাংলা শখ্দেরও সাক্ষাৎ মিলে, তৎসংগে 
প্রীতবেশী জনগোষ্ঠীর কিছ কিছ অনার্য ভাষার শব্দও এই ভাষায় অনুপ্রাবচ্ঠ হইয়াছে। 

' িম্ত্ কেবল শব্দাবলী (৬০০০১)1)1 ) দ্বারা এক:ট ভাষার জাতিগত প্রকৃতি নিণ*য় করা 
যায় না। পন্ধাতগত গবেষণার মাধ্যমে ইহার রুপতত্ব, ব্যাকরণ, বাকরীাতি, ধ্বনি, লিপি 
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বঙত'মানে দেশের একান্তে পবতিমালা বোন্টত দ.র্গম অরণ্যালে অবস্থিত হইলেও সুদখঘ 
কাল ধারয়া বাংলার সাংস্কাতক আবহমণ্ডলে বাস কণ। হেতু তাহাদের সংস্কৃত, ।বশেষতঃ 
ভাষা ও সা1হ:তার উপর পাম্ববিতা বৃহণ্ডর জনগোষ্ঠবর সমৃদ্ধ ভাষা ও সংক্কাতি গভপর 

প্রভাব বস্তার *রিয়াছে । তাহ।দের কথায়, গানে, বিশবাসে, সংস্কারে, সামগ্রিক জখবনবে।ধে 
স[প।ত বৈষম্য সব্বেও একাট অন্তানণহত এক) এই প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। 

কবে প্রথম একটি মদ বায়ুপ্রবাহ পবতের পাবাণ প্রাচগর ডিঙাইয়। সমতল বাংলার 

পেলব মাটির সৌরভ এ অগুলে ছড়াইয়া 'দিয়। গন চিন্তকে আমোদিত করিয়াছিল ইতিহাস 

তাহ।জ্ানবার মত কোন সূত্র রাখয়া যায় নাই । বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কমনঈয় র:পটির 

সংগে উপজ।তথধন জনগণের প্রথম পরিচয়ের কণাটও জানবার উপার নাই,যে পারচয়টি 

রুমে গাঢ় হইয়া শিপময়, রংক্ষ প্রকীতর কোলে লালত উপজাতীয় সন্তানদের রুক্ষতর 
প্রকীতকেও অভাবনীয় কোমন রসে সন্ত করিয়াছিল । জাতীয় জবনে নানা 1বপধষয়্, নানা 
ঘাত প্রাতবাত, নানা উখান পতনের মধ্য 'দিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে 

ঢালতে চ'লতে তাহার যাষাবরধ জীবনে ব্হত্তর বাংলায় গণমানসের সংগে তাহার পারিচয় 

ক্ষণে ক্ষণে ছি হইয়াছিল সন্দেহ নাই-কিন্তু আবার কখন যে কিভাবে অলক্ষ্যে এই ছিন্ন 
সৃন্ত জোড়া লাগয়া দুই ভিন্ন জীবনাচারী মান.ষের হৃদয়কে একসূত্রে গা1থয়া 1দয়াছিল হাতিহান 
তাহারও কোন সূত্র রাখিয়া যায় নাই । | 

যাইহোক, নজন্ব ভাবায়, নিজস্ব বণণম।লায সাহত/চর্ভার হীতহাস এবং এাতহ্য তাহাদের 

বহদনের । বাংলা পাথপ।হত্যের ঢঙে প্র।চীন চাকমা ক'বগণের রাঁচিত নানা বিষয়ের উপর 
পালাগান, বারমাস, গোতিশা বারস্বগাথা, প্রেমগণীতি প্রর্তীতি পল্লী অগুলে এখনও বেশ 
অনাপ্রয়। আধাঁনক শিক্ষায় !শাক্ষত ব্যান্তগণের 'নবট এগুলি আগের নায় আর সমাদর 

পাইতেছে না। তথাঁপ বংশ পএম্পরায় শ্রংত হইয়া নামিয়া আসতে আসতে এগুলি এখনও 
প্রাকতজনের মুখে মুখে গীত্হইতে শোনা যায় । | 

সেই আমলে এই অণ্লে কোন টোল, পাঠশালা ছিল না। মামল শিক্ষায় শিক্ষ'লাভের 
কোন সুযোগও তাহাদের ছিল না। কিছু কিছ; জ্ঞানান্বেধী ব্যান্ত কঠোর জীবন সংগ্রামের 

মধ্যেও তাহাদের খণ্ড অবসরে বাড়ী বাসয়া নিজের সেষ্টায় স্ব*্প বাংলা শাথিয়া পঠাথ পড়ার 

মত 'বদ্যা আয়ত্ত কারত এবং রামায়ণ, মহাভারত, ?ববিধ পুরাণ কথা সহ সহজলভ্য 
প্াথগীল সংগ্রহ কারয়া নিজেদের জ্ঞানের ও রসের পিপাপা মিটাইত। সংস্কৃত জ্ঞানও 
তহাদের ছিল না। উন্নততর ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে পাঁরচয় কিংবা তাহার গভগরতায় 

অবগাহন কারবার বোগ্যতা অর্জনের জুযোগও তাহাদের ছিল না। যেই সব সরল এবং 
সহজলভ্য পাথগ্ীল, কাহনীর মনোহারিত্বে বা ইহার্দের কাব্যোংকর্ষে তাহাদের আকৃষ্ট 
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কারত সেইগলি বার বার পাঁড়য়া তাহারা মৃথন্ত কারত, অনাদের পাড়িপ্না শুনাইত। 

শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ শুনিয়া শংনিয়া মনে রাখিত অথবা নিজস্ব লিাপিতে 'লিখিয়া 

রাখিত। বানান শম্ধ কারয়া 'লাখবার তাহার্দের তেমন বালাই ছিল না, কারণ ভুল 
ধারবাসও এমন কেউ ছিল না। পাথর সব ছু বাঝয়া উঠ্াও তাহার্দের পক্ষে সাধ্য 

ধছল না, ধিশেবত। চাকমা ভাষায় অপ্রচালত কঠিনতর বাংলা শন্দগীলর অর্থবোধ করার 

ক্ষমতা সকপের ছিল না। কম্তু অর্থ বোঝা না গেলেও কাবোর ধান ঝঙ্কারাঁটিও কম 
ম.লাযবান নয় । আমপ।ই কি গান শোনার সময় গানের সবকথাগুলির অর্থ বৃঝিয়া লইতে 

পার বা বঝিবার চেষ্টা কার? স্পের ঝঙ্কারটিই উপভোগ কার মান্ত। সুতরাং অথ 

বকতে ন। পারলেও আব, বালে ধ্বানীট শনয়াই তাহারা একটি অর্থহীন আনুমানিক 

শ4 [শাখ। রাখত বা লিখিয। পাঁখিত। পরিণামে এই সব পাথর অনেক পদ্দেরই 
অথবেধাতা এট হইয়। বঙমানে পাঠকদের নকট দর্বোধ্য হইয়া উঠিয়ছে। বিশেষ 
কিয়, একের পর এক অনীলাখিত হইতে হইতে দ্বারুণভাবে বিকৃত হইয়া অনেক পদের মধ্যেই 

বঙ্তু বলিতে আর কিছুই খখাজয়।া পাওয়া বায় না। তবে 'ব5ক্ষণ পাঠক বতৃ'ক চেষ্টা 

কারে এগ লপ অথে৭দ্ধার করা দরুহ হইলেও অসম্ভব নয় । যাই হোক, এইভাবেই তাহাদের 

মধ্যে কিছ; পথ বাঁচিয়া পাহয়াছে। ইহাদের মধ্যে আলোচ্য প্যাথথটি সহ মৃগলহষ্ধ, 

গোরন্দাবজয় প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । আবার এই গব পাথর অনুকরণে বাংলায় বা নিজেদের 

ভাষায় কাব্/সৃষ্টির প্রয়াসও চলিত। তালপাভায়, তুলট কাগঞ্জে বা হরিতালণ কাগজে 

লিখিত এই সব ২১ট পাথর এখনও সন্ধান মিলে। অন্টাদশ শতকের মাঝামাঝি 

হইতে আরম্ভ করিয়া এখানে এই ধারা বিংশ শতকের প্রথম পাদ পধন্ত অব্যাহত 1ছল। 

এমন কি এই শতান্দীর মাঝামাঝ কাল পর্যন্ত ইহার রেশ পুরা থামে নাই। অথচ অন্যন্ত 
উনবিংশ শতান্দীর প্রথম দিক হইতে পথ সাহিত্যের ধারা ভ্তিমত হইতে আরম্ভ কারিয়া 

এ শতাধ্দীপ মাঝামাঝি আসিয়া তাহার দম প্রায় ফুরাইয়া আপিয়াছিল। সেই সময় হইতে 
চশববগঃপ্ত) রংগলাল,। পে মধসদন প্রমুখ শান্তশালণ কাবগণের হাতে বাংলা কাবিতার নূতন 

রীতি প্রথাততি হহযা যখন পয়ার প্রপদ ছন্দের পুরাতন কাব্যরীতির মৃতু ঘণ্টা বাঁজয়া 
উঠিয়াছল তখনও এ্খানে কেহ কেহ পয়ার ছন্দে কবিতা রচনায় হাতে খাঁড় দিতেছিল। 

ইহারও পরে হেমচন্ত্র নবঈনচন্দ্র 'বিহাপীলালের কাল পার হইয়া বংশ শতাব্দীর গোড়ার 
কে বাংলার গাব)৬্বন যখন প্রখর রাঁবজ্য1তিতে উদ্ভাসিত হইয়? উঠিয়াছিল তখনই সেই 
তাপ আলে।ক ছটা এই শুণুলেপ গহন অরণ্যজাল ভেদ কারতে পারে নাই এবং অনেকে 

পুরাতন গাঁতির কাব্চচণ ছাড়ে নাই। পরিবেশের পশ্চাদ্রপদতার কারণে সমাজের 

উধবস্তিরের কছৎ লোক ছাড়া, কেবল কাব্য নছে, যাবতীয় জাগাতিক ব্যাপারেই বাহিরের 
দখীনয়ায় ক ঘাঁটতেছে তাহার খোঁজ রাখার সুযোগ তাহাদের ছিল না। 

এই সব পাথপন্র এখন দং্প্রাপা । যুগাববর্তনের সাথে স।থে রুচিরও যেমন পারবর্তন 
সাংধত হইয়াছে, প্রয়োজনের তাগিদে রীতি এবং পদ্ধাতরও পাঁরবর্ত'ন হইয়াছে । দ:ঃথজনক 
হইলেও নিজস্ব 'লাপচর্চা এখন প্রায় সকলে ছাড়য়া দিয়াছে । বাংলা তাহার স্থান জাধকার 
করিয়াছে । প্রাচীন 'লীপতে 'লাখিত এই সব পাঁথরও আর সেজন্য কদর নাই। তথাপি 
প্ব'পুরুষগণের সাঁহত প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অনেকে এইগ্ুলিকে কুলুধাগিতে, ভাঙা 
[টিনের বাজছে বা মাচার এক কোণায় অনাদবে হইলেও সঞ্চয় কাঁরয়া রাখিত। [কিন্তু একটি 



সংখ্যা ৪ ১ম [নাধিরাম আচাষ ও তাঁহার বিদাসন্দর কাব্য & 

অভাবিতপ্ব িপষণয় ইহাদিগকে তাহাদের শেষ আশ্রয়স্থল হইতেও রক্ষা করিতে 

পারিণ না । 

এই শতান্দ্পর ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কাগ্জাই জলাবদহাৎ প্রবজ্পের কাজ শেষ 

হওয়ার সংগে সংগে কাণ্রম হদের ফুীসয়া উঠা কালো জল যখন তাহাদের সবস্ব গ্রাস কাঁদতে 

উদ/ত হইয়াছিল তখন এই অগ্ুলের সব চাইতে গ্র(চীন জনবসাঁতি এল।কার; সব চাইতে 
অগ্রসর, সব চ।ইতে সংস্কৃতিচেতন কিছিন্যান এক ল্ষ। ৮কমা আঁধবাসী শু।ণের মায়ায়, 
ত্বরিতে যাহা কিছু কুড়াইয়া লইতে পাপা যায় তাহা লইয়াহ পরপুরুষের দীঘ নাতি 

1ব্জড়িত বাস্তুভটা ছাড়য়া অন্যন্ত সাঁরয়া পাঁড়তে বাধা হয় 8) আচরাৎ অন্যানা সব কছঃর 
সাথে প্বপুরুধখগণের সযত্ধ লালিত এই ওব অনন্দা। অন্তর সম্পদ ঝা হুর্দের অতল 

গভখরে 1চরাদনের মত তলায় যায় । সবস্বি হারানোর বেদনায় মুহ)মান, আনাশচিত 

ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শঙ্কাকুল, পলায়নপর, ভীত ত্রস্ত মান:ষের কাছে এই সব কালবিবণ” 

কগউদঘ্ট, ছিন্ন পাথর মূল্য কোথায় ? স্মরণ করিয়। কান্না পাইলেও এগ্ালি উদ্ধারের আর 

কোন সম্ভাবনা নাই । 

যাইহোক, এইবার মল আলোচনায় ফিরিয়। আস । রোদে শুকান ( 817191010 ) 

হারণের চামড়ায় বেশ শন্ড করিয়া বাঁধান পাথাটি ফুলস্কেপ সাইজের কাগজকে অর্ধেক 

আকারে ভাঁজ কারয়া ইহার ১০১ পুঞ্ঠায় চাকমা বর্ণে লাথিত। দাঁক্ষণ পা*বাট পোকায় 

কাটিয়া নণ্ট করায় লেখারও কিছ গছ অংশ নণ্ট হইয়াছে তথাপ পর্ার্থাট প্রায় সম্পণ*। 
শেষ পৃঙ্ঠায় 'লীপকরের 'পিত পারচয় সং নাম, ঠিকানা ও 'লাপকাল দেওয়া আছে। 
1লপিকাল মোটেই প্রাচখন নয়, মাত্র ১৩৫৩ সাল। এই !বচারে গবেষকদের পক্ষে ইহা 

মল্যহীন। কিম্তু মনে হয় আদতে হুহা প্রাচীন কোন পথ হইতে নকল করা হইয়াছিল 
এবং পরবতাঁকালে আবৃতি শুনিয়া অনান্য ঙাপকর কতৃক অনশলখিত হইয়াছে । মল 
পা'ড়ালাপাঁট প্রাপ্ত অন্যান্য পথ অপেম্ষাও প্রাচনতয় হইতে পারে ঝাঁলয়া বিশাস । স্থানে 
স্থানে পাথর রচনাকাল দেওয়া আছে, বথাচ্ছানে তাহা আলোচিত হইবে । 

পাথর রচয়িতা ষে নাধরাম আচ।য" সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ইহার সবদংগে 
বাক্ষিপ্ত 'নাধরামের বা শুধু কাঁবরঙ্জ, লক্ষমবর তনয় ইত্যাদি ভ“ততায় বিশটিও বেশখ পদ 
পাওয়া যায়। যথা 

পবাবধ 'াবধানে প্জে কালিকার পায় 

দুলভ আচ।য শিশু 1নাধিরামে গায় ।" 

“গুরু রামচন্দ্র পদ বান্দিয়া মাথায় 
লক্ষী নন্দন কাব নাধরামে গায় ।” 
“সর্বতণ পাদপদেন কারয়া প্রণাম 
(বিরাচত শ্রীকাধিরতে কয়ে কাব নাধিরাম 1" 
“বান্দিয়া সে পদান্বুজ গংগারাম সুতা স্থত 

জ্যোতিবি্দ কৃলেতে উৎপত্তি 
ইয়া সুরের গ্রাম গায়ে কবি নিধিরাম 

গুরুপদ করিয়া ভকতি” ইত্যাদি 



্ নাহত্য-পারধৎ-পীন্রকা বধ 2 ১০ 

এই সব ভাণতা হইতে তাহ।র যে কুলপরিচয় পাওয়া বায় তাহা ডঃ স্বকুমার সেন 
প্রন,খ অন্যান/ লেখকগণ প্রবপ্ত কংল পারচয়ের সংগে এক ॥ তান জেযোতবুশাস্বিদ, 'পিত। 

পুলভ আচার্থ? মাতা লক্ষণ, গুন বামচপ্দ্র, মাতামহ গংগারাম ॥। কিশ্তু পিতৃপ্রধান সমাজে 

[পতামহের না হহয়া মাত।মহের পারচয় কেন? ড৪ সুকুমার সেনের উদ্ধৃত ভণিতা:। 

দোঁথতে পাই “গংগারাম স্তস.তাঙ্গত"॥ ইহাতে দৌহন্র না ব.ঝাইয়। পোন্রীর পুত্র বঝায়। 

এই পনশথতে আছে “গংগরান তত” । অগেরাটির ন্যার ইহাও কি 'লিপিকারের ভুল: 

চাকমা বণমাল।র একাও বোশন্টয এই £- বাংলার ন্যায় ব্যজনবণের সংগে “অ” স্বর নয় “আট 

স্বরই গ্রস্ত | স্বরাটকে অকারা্ত কাগতে হইলে ইহার উপর রেফাকাীতির একটি চিহ্ন বসাইতে 

হয়। লাপকরের অসাবধানতাবশতঃ প্রথমত এর মাথায় এ চিহাট না পড়ায় “সুতস,ত' 

“| হইয়। “লুতাসত' হওয়। বাচত্র নর । 
খবতীয় প,স্তকেই পরীথর রচনাকাল ধর। হইয়।ছে ১৬৭৮ শকাব্দ বা ১৭৫৬ ইং-- 

৬রতচন্দ্রের “অন্দ।মংগলা রচনার 5 বৎসর পরে । নীচের ভাণতা হইতে প্লেখকগণ এই 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারয়াছেন। | 
“শব বোড়ন। শঙ জঅলানাধ বস 

দেবাবৎ বিরচল |নাধরাম 1৯ শত ৪ 

আলোচা পণথতে আবকল এই পদাঁ6 নাই, তবে ইহাপ অনুরুপ একাট-এবং একাঁট 

নাণ্রই অতাশু ব$ত পর্দ পান্ওয়। যায়-- 

“স.কস্দ সংগজ শুল দব ভসং 

বপাঁচিত বই দোব নাঁধর।ম সিসহ 1 

যাহারা প।'ডালাপ লইয়া ঘাঁট।ধা) কগেন তাহ।দের কাছে এহ পাঠাবকীতির সম্ভা) 

কারণগখল ব।থান প্রয়েজন নাই । তদ,গ।র চাকমা ।লাপকর্র বেলায় আরও কতকগুলি 
কারণের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে । উদ্ধততিতে শন্দগাদগ মধে) ষে ভাবে ফাঁক 

খা হইয়াছে পণথতে সেরূপ নাই । বাংল। প্রাচীন পাথর ন্যায় অক্ষরগণাল একটান। 

এাবে লেখা হইয়।ছে, কেবল প্রাতি ৮রণের শেষে দাড় বসান হইক়াছে ॥ তাহা ছাড়। 

আগাগোড়। স' পিয়া লেখা । ইহার কারণ এই যে শ, বস এই *বস ধ্বানগ্যালর জন। 

চাকমা বণ'মালায় একট মান্র বণ্ই আছে স'। এমন কি মাঝে মাঝে চ* এবং 'ছ* কেও 
'স' লেখা হর ॥। স.কশ্দকে শকাব্দ, সুরজকে বোড়শ, ভনকে বস ধরা ষাইতে পারে ॥ জল 

1দব কথাটকে অল নাঁধর স্থলে জলদেব বা জলাধপ অর্থ বরুণ বা সমুদ্র ধরা বইতে 

পারে। বইদদবি কথাটি অন্ালাঁপ প্রস্তুতক।লে বর্ণ বিপষয়ের ফলে সষ্ত- ইহা সহজ- 

বেোধ্য । “কাব শশাঙ্ক” গণনা পদ্ধাতি অনুসারে দাঁক্ষিণাগাঁতিতে সংখ্যাবাচক শব্বগ্ীলর অর্থ 
পাড়ায় ১৬৭৮ শক । এই 'হসাবে পহবেণন্ত গণনা ঠিক । 

1কম্ত; আলোচ্য পণরাঁটতে 'নয়োদ্ধৃত পর্দাট সহ আরও কাঁতিপয় পদ প্দা্থাটর 
নাকাল [নণ'য়ের ব্যাপারে গুরতর সংশয় সএণ্ট কারয়াছো-_ 

“গজ বেদ কাল চন্দ্র স্থকের সময় 

শ্রী কাঁবরঞ্ে কয়ে লকখসগর তনয় ॥” 

শব্দগযালর সংখ্যামান ধারয়া “অজ্কস্য বামাগাত”র হসাবে সংখ্যাটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ £-- 

চণ্দ্র-_১] কাল--৩] বেদ-_-৪) গজ--৮ -- ১৩৪৮ শক বা ১৪২৬ খ্র”স্টাব্দ (সুক কথাটি 
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[নশ্চয়ই সক বা শক শব্দের ভূল বানান)। তাহাই যাঁদ হয় তবে ইহা কাল কৌলখন্য 
আঁধকাংশ প্রাচখন পৃথিকেই হারাইয্সা দিবে । তবে ভাষা দোৌখয়া ইহা তত প্রাচীন বালিয়া 
সনে হয় না। গজ, বেদ ও চন্দ্র শব্দের অন্য কোন সংখ্যামান আছে বাঁলয়া আমার জান। 

নাই। কাল'শব্দটির ব্যবহারও অনা কোন সংখ্যার জন্য ছিল বিনা তাও জানা নাই। 

আমার যতদূর অনুমান হয় কাব এখানে কাল কথা টিকে খতু অর্থে ' গ্রী'্মকাল বরাক'ল 
ইত্যাদি ) ব্যবহার করিয়া ইহার সংখ্যামান ধরিয়াছেন-৬।॥ এই হিসাবে পশথর রচনাকাল 
দাঁড়ায় ১৬৪৮ শক বা ১৭২৬ গ্াস্টাব্দ--তাছা হইলেও ইহ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামংগল 
রচনার ৪ বৎসর পরে নয় বরং ২৬ বৎসর প্বে। পশথাঁটিতে অন.কূপ আরও দুইটি ভাঁণতা 
আছে । যথা £-- 

২১ পচ্চায় গিজ বেদ কাল চন্দ্র সক লিস্জিত 
দৈবাবতৃ নাদকান সিসু বিরাচত।” 

৫২ প্ঠায়- “গজ বেদ কাল চগ্দ্র সক গিলিস্থরত 

কবিরছে গায়ে গ্ষেন জাদির বিদনাত ॥" 

প্রথমোক পদে লিপিকর প্রমাদের ফলে 'নিযজিত বা নিয়োজিত শব্দটি লিম্ুজিত 

বালয়া ধারয়া নেওয়া কম্টকর নয়। প্রাচস্ন বাংলা লাপর সংগে যাহাদের পরিচয় আছে 
তাঁহারা জানেন যে নও ল এর আকারে বিশেষ তাং ছিল না। সঙক্তা অবলম্বন না 

কারলে নকে ল্ এবং ল কে নপাঠ আশ্চন্ নয় । আবার স ও মন এর আকারেও প্রভেদ 

গুরুতর নয়। পদে অন্যান্য শন্বের বানান ধিীত ধর্তব্য নয় । পরের পদটিও একই 
প্রকারে গলাপকর প্রমাদের ফল বালা িবিস। সমভবত্ঃ কোন চাকমা 'লাপকর কর্তৃক 

প্রান িপতে লিখিত কোন বাংল: পথ হইতে চাকম। গলাপতে বণ্ণশুর কারবার কালে 
এই 'লিপিপ্রমাদ ঘাঁটয়াছে। 'লাপকর পরম্পরায় কাত ক্রমশঃ ইহাপেক্ষা গরুতর আকারে 
পারণত হইলেও আশ্চষণান্বিত হইবার কিছুই ছিল না। 

একই রচায়তা কতৃক একই প:ঠথতে দই প্রকার কাল জ্ঞাপক ভাতা বিস্ময়কর । 

অতএব সন্দেহ করা যাইতে পারে যে দুইটির মধো একটি বীত্রম বা গক্ষিপ্ত। কোন লাপকর 

কর্তৃক বিকৃত পাঠ শুদ্ধ কারতে যাইয়াও এইর:প্ ঘাঁটিতে পারে, এখন কোনটিকে প্রক্ষি্ত 

বালব? যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে অত্কের দক্ষিণাগতি প্রাচখনত্বেন লিরোধধ । এই বিচারে 

প্রথমাঁটকেই অবাচঙগন, অতএব প্রাহ্মপ্ত ধারিতে হয় । আঁধকম্তু, প্যা্থাটতে এই পদ আছে 
মাত্র একটি । তাহারও মূল পাঠ যে ইহাই ছিল তেমন কোন গ)রান্টি নাই । পক্ষাম্ভরে 

গজ বেদ কাল চন্দ্র” কথাগীল স্পন্ট ভাবে বারবার তিনবার প.নবাবৃত্ত হইয়াছে । . চাকমা 

[লপকর কর্তৃক স্বরাঁচত পদের প্রক্ষেপ আঁব্বাসা- প্রয়োজনই বাক ? 

“শকাম্দ যোড়শ শত জঙ্গানীধ বন্থ”--এই পদটিকে বেমন যেন খাপছাড়া বালিয়া মনে 
হয়। একই পদে শৃদ্ধসংখ্যা ও শবন্দসংখ্যার ব্যবহার অস্বাভাবিক । ঘোড়শ সংখ্যা বুঝাইবার 

জন্য কি নাধরাথের সংখ্যাবাচক শব্দের এতই অভাব পাঁড়য়াছিল যে “জলানাধ বস্গর” সংগে 
তান ইহাকে জ্াড়তে বাধ্য হইয়াছিলেন ? এমনও কি হইতে পারে নাষে, নাধরাম আসলে 

শকে ইন্দু বা শকে [বধু দিই পদটি আরম্ভ করিয়াছিলেন যাহা পরে 'িপিকর প্রমাদের 
ফলে বিকৃত হইয়া যথাক্রমে “:কশ্দ' বা শকান্দে পরিণত হইয়াছে 2 প্রয়োজনীয় সংখ্যা 

পাওয়ার জনা তো মূলে ইহার সাহত সংখাযাবাচক “রপ' শব্বাটও ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে 
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যাা পরে ঙপকর বা সংঞ্কারকদের হাতে পড়িয়া বা অন্য যে ভাবেই হউক “সর” বা 
ষোড়শে পারণত হইয়াছে । যাহা হউক, এইগংলি নেহাৎ কঙ্পনা মাত-_কণ্ট কঞ্পনাও বলা 

ধাইতে পারে । তবে যাত্তির খাতিরে কথাটি উখাপন করা অন্যায় নহে । কেন না প্রশ্ন 
উঠিয়াছে দুই প্রকার কালবাচক ভাঁণতা হইতে কো'নটিকে আমরা মৌলিক বাঁলয়া গ্রহণ 

করিব। ষেইটিকেই গ্রহণ কার না কেন কালের ব্যবধান মান্ন ৩০ বৎসরের । তথাপ 
ইিতবত্তকার্গণের পক্ষে এই তিরিশটি বংসরের ব্যবধানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । 

আলোচা পাঁথটি ব্যতগত অন্যের দ্বারা সংগীত প্াথগ্যাল দেখার সৌভাগ্য আমাদের 

হয় নাই । এ সমস্ত প.থতে যদি অণ্র পাথর কালবাচক ভাঁগতাগুলি থাকিত তবে সেইগ্ৃলি 
সাহত্য সমালোচকদের চোখে পড়িল না কেন? অতএব অনুমান কাঁরতে দ্বিধা নাই যে 
প্থিগুলির মধ্যে যথেষ্ট পাঠ বৈষম্য রহিয়াছে । একই পদথর বিভিন্ন অনলিপিতে 

নানাকারণে সামান্য পাঠ বৈষম্য থাকিতে পারে ।॥ কিন্তু এই মূল্যবান ভাঁণতাগনল বাদ 

পড়ার হেতু কি? এই প্রশ্নের অনেকগ্যাল স'ভাব্য উত্তরের মধ্যে দুইটি হইল--(১) লাপিকর 
বর্তক পুথি সংক্ষেপ কারতে যাইয়া অনেক পর্দের সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ ভণিতাগুীল বাদ 
পাড়য়াছে। (২) 'লিপিকরের স্বরচিত পদের সাঁহত পাুথতে এই ভণিতাগ্লি যুন্ত হইয়াছে। 

নান। যুন্ততে "দ্বতণয় সম্ভাবনাটিকে আবশবাস্য বাঁলয়া মনে হয়। এই কারণে গলাপকাল 
অধণচীীন হইলেও অল্যেচ্য পাথর মূল পাডালাপটি সংগ্হত অন্যান্য পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা! 

প্রাচীনতর এবং রচন।কালের ব্যাপারে আঁধক তর প্রামাণ্য বালয়া ধারণা করা অধোদন্তক নয়। 

উভয় প্রকার পাথর পাঠ িলাইয়া দেখা হইলে এই রৃহস্য উদঘাটিত হইতে পারে । এখানে 
আরুও বয়েকট প্রশ্ন--“নিধিরাম শিশু” বথাটির প্রকৃত অঞ্থ কি? শিশু শব্দটি কি কেবল 

[বিনয় বাচক বিশেষণ, হসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে 2 “দুলভ আচার শিশু নাধিরামে গায়” 
পদাটতে শিশু অর্থে পত্র বুঝান হইয়াছে । স্থতরাং নাঁধরাম শিশু বালতে কি 'নাধরাম 
পুত্রকে বুঝান যায় না? [নাধরাম পুত্র ক পরবতাঁকালে তাহার পিতৃরাচত কাব্য সংস্কারে 

হ।ত 'দিরাছিলেন ০--যে কারণে দুই রকম কালজ্কাপক ভাঁণতার মাধামে কাব্যে তাহার প্রচ্ছন্ন 
স্বাক্ষর রাঁহয়াছে ? এই পর্যায়ে এই সব প্রশ্নের মখমাংসা হইবার নয়। 

1বষয়াটকে কম্তু আরও একাঁট 'দক হইতে বিচার করা যাইতে পারে । প্রথমোন্ত 
'শকান্দ ষোড়শ_-"অথবা এই পশীথর আতমাত্ায় বিকৃত “সুকশ্দ সুরজ--"'পদ দুইটির 

জলানাধ বা জলাধপ শব্দগীলির সংখ্যামান ৭ না ধাঁরয়া ৪ ধরিয়াও হিসাব করা যায়। 
জলানাধর অর্থ সমুদ্র বা পিম্ধু। ডঃ ওয়াকল আহমদ তাঁহার “বাংলা সাহিত্যের 

পংরাবুস্ত” গ্রন্থে ( পঃ ২১২ ) উল্লেখ কীরয্লাছেন যে--“জ্যোঠতিষে চার সংখ্যা বুঝাতে [সম্ধুর 
ব্যবহার আছে' । জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদ,ল কাইয়ুম তাঁহার 
“পাণ্ডুলাঁপ পাঠ ও পাঠ সমালোচনা” পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় “অনল র'ধকর লকণ পাঁরবই|সক সম:দ্দকর আগিনি সস”--অবহট ভাবায় 

রচিত বিদ্যাপাতির এই পর্দাঁটর দ্বিতীয় পখান্তর “সমুদ্র” কথাটির সংখ্যামান ৪ ধাঁরয়াই শকাব্দ 

নর কাঁরয়াছেন-_-১৩২৪। মনে রাখা দরকার, নাধরাম ছিলেন-_ “দৈবাবং”, জ্যাদর 

বদুনাত” অথথ জ্যোতিখশ।স্ঘরবিদ । এইবিচারে পদটি অকৃত্রিম অবস্থায় যাহাই থাকৃক না 
কেন” 'শকাধ্দ ষোড়শ শত জলানাধবন্থ” কথাগুলির সংখ্যামান দাঁড়ায় ১৬৪৮ অথণাৎ 
“গজ বেদ কাল চন্দ্র" কথাগুলর সংখ্যামানের সংগে হুবহু এক । 



সংখ্যা $ ১ম [নাঁধরাম আচার্য ও তাহার 'বিদ্যাসৃশ্দর কাব্য ১ 

তাহাই যাঁদ সত্য বলিয়া গৃহধত হয় তবে প্রবন্ধের প্রথমাঁদকে উদ্ধৃত ডঃ আঁসতকুমার 
& বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারতচন্্র থাঁকতে ইহারা সমুদ্রের পাশ্বে কূপ খননে মাতিয়াছিলেন কেন 
বুঝা যাইতেছে না”-__এই বাক্যাশ্থিত প্রচ্ছন্ন অপবাদের বোঝা হইতে অন্ততঃ এই নিধিরামকে 

মন দিতে হইবে । কারণ কাব্য প্রাতভার বিচারে নিকৃষ্ট হইলেও কাব্যকালের বিচারে 
- নিধিরাম ভারতচন্দ্ের অগ্রজ | 

যাইহোক, স:নিশ্চিত ভাবে এই মধমাংসা গ্রহণ করিবার পৃবে বিভিন্ন পৃথির পাঠাম্তর 

[নর্ণয় কারয়া পণ্ধাঙগতভাবে তুলনামলক পাঠ সমালোচনার প্রয়োজন ' ইহা 'বিশেষজ্ঞগণের 
'কাজ, আমাদের ন্যায় সাধারণ পাঠকদের নঘ্ন . আলোচ্য প্যথাটির সংক্ষিধ একাঁট কাব্য- 

_পারচিত দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশা-ইহারপাঠ সমালোচনা বা কাব্যমল্যবিচার করিবারও 
কোন উদ্দেশ্য নাই । যোগ্যতর ব্যান্তগণের হাতেই এই ভার সমাপ্তি থাকিবে । 

এইবার পুঞ্খিবধৃত কাহিনীর পারচয় দিতে সেন্টা কারতেছি--যতদূ্র সম্ভব কবির 

[নঙস্ব রঃনায় যাহাতে প্রয়োজন বোধ কাঁরলে অনংসাম্ধৎসু প।ঠকগণ অন্যান্য পাথর সংগে 

পাঠ মিলাইয়া ইহার গুকৃতি নিরঃুপণ কারতে পারেন। তৎপ্বে" আরও দুই একটি কথা 
বলিয় রাখা দরকার । পির স্থানে স্থানে প্রচুর পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে। ফলে ইহার অনেক 
1কছ.ই আমার পক্ষেও বণঝয়। উঠ সম্ভব হয় নাই। এক লাপি হইতে অন্য 'লিপিতে বণণশুর 

করার সমস্যা তো আছেই, তদৃপার বাংলা বর্ণ ও ভাষায় অনাভজ্ঞ পরবতণ 'লাঁপকরগণের 

[নিকট হইতে বিশুক্ধ বানান আশা করা যায় না । এইজন্য উৎকট এবং অজন্্ বানান বিকাততে 
পুঁথ কন্টাকত । নিজেদের উচ্চারণরপীত অনুসারে শন্দের বানান কাঁরতে গিয়াও অনেক 
বাংলা শব্দকে “ঠাকমা বাংলায়" পরিণত করা হইয়াছে । প.থতে যে ভাবে আছে সেভাবে 
গলাঁখতে গেলে অদ্ধেক শব্দই পাঠকদের নিকট দুবেধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং অথ 
বোধ্যতার প্রয়োজনে 'বকৃত বনানগযীলকে শন্ধ করিয়া এখানে উপাণ্থত করা হইয়াছে। 

ইহাতে মূল বাংলা পাথর সংগে ইহার পাঠ হত মালবে না। অধিকৃত পাঠ পশীথপর কাল 
[নণ'য় ইত্যাঁদর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় হইলেও বঙমান নিবন্ধে এই রীতি অনুস:ত হইতে 
পাবে নাই বানান শুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন ভাবেই পাঠ পারবতণনের অপচেষ্টা করা হয় 
নাই ॥। 'লাঁপকর প্রমাদের ফলে যেখানে ছন্দে মান্রা এবং যাঁতি ভংগ হইয়াছে দেই সকল 

সহজে সংশোধনযোগ্য পদগণীলও আঁবকৃত রাখা হইয়াছে । সেই সমস্ত শশ্দের আনুমানিক 

পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে সেগ্ীলকে () চিহ্ধের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে । যেগ্যীলর দিজের 
কাছে অথবোধ্য হর নাই সেগযীলর পাশ্বে (2) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে । 

প্রথম প্ঠার শিরোভাগে আছে ইতি 'স্রিবিত-্যা পুম্দর' । “তারপরই “বিসামলায় 

গলদ” লইয়া পথ আরম্ভ হুইয়াছে। 

“গজকল্ সুদান কনৃত মহীসৎ্ক বা (হন) 
কাতক সহিত বম্দম তাহার চরণ । 

প্রথম চরণের শুদ্ধপাঠ কি ছিল তাহ জানা না গেপেও বুঝিতে অসুবিধা হর না 
ষে গজমহ*ডধারী, মুসিক বাহন, সিদ্ধিদাতা গণেশকে লক্ষ্য কাররাই বন্দনা শুরু হয়ইাছে। 
ইহার পর 'প্রণমহ্ সূর্য্ধেষ জগত ঈশ্বর হইতে শুরু করিয়া মোট ৩৪টি চরণে বাভন 
দেবদেব, মাতাপতা, জোঘ্ঠভাতা, লোকপাল, দ্বিজগণ, তীর্থন্থান, ব্যাসদেব, কবিগণ 
প্রভাতির বশ্দনা ) দীঘ' বশ্দনাভাগ শেষ হইবার পর কাহনী শুরু হইয়াছে । 

২: 

পিষে 
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কাঁরবারে পদাবলণ নে হইসে রংগ 

 এবে কিছ; কই শুন পুরাণ প্রসংগ । 
কাঁলকা পরাণ ভাষায় শুন সাবাহতে 

শুনিলে আপদ তরে না পারে লংঘতে ॥ 

শ্রীবিধ্যা সংশ্দর দুই কাব্য মনোহর 
তাহার প্রসাদ কছু শ্যানবা উত্তর | 

রত্বাব ( তা) নামে দেশ নানান রত্রময় 

গুনাখার নামে রাজা তথা নিবসয় ॥ 

স্বণ“ময় লঙ্কা জিন রত্বাবতা নাম 
সংসারেতে দিতে নারে তাছার উগ্নাম ॥ | 

অন্যান্য পুথতে রাজার নাম দেখা যায় গুণ সাগর, গুনসার ইত্যাদি, কিন্তু এই 
পদথতে আগাগোড়াই নাম পাই গুণাখার । ইহার পরে গুণাখারের গুণগান । নিম'লকাতি 
1সংহবিক্রম রাজা, সেবকের ন্যায়, নশতি ধম" সহকারে, আত সমাদরে প্রজা পালন করেন। 

শন্তু সম দুষ্ট জনে করে সংহার (৭) 
শিম্ট জন পন্ত্র তুলা করয়ে পালন ॥ 

রোগ শোক নাই তথা কালেতে মরণ 

সব্দায়ে উমা (2 হার সংকীত'ন ॥:.. 

কলাবতী নামে কন্যা তাহার রম্ণণ 
ধমশণলা গুণবতী রূপে রম্ভা জিনি ॥".. 

কর্ম দোষে চিরকাল না হয় সম্ভাতি 
পুলের লাগিয়া রাজা মনে হয় (তত) ॥. 

লোক মুখে শঁনলেক কালকা প্রশংসা 

কা'লকা সাধনা করে মনে কার আশা 

মহাজ্জ আরামভল কার ক;তুহল 

রাশি রাশি কান্ঠ আনি জ্বালিল অনল ॥ 

ঘত মধু হোমে (1) যত সংখা নাই জার 

পুজ্জে পুঞ্জে মণিঘনক্কা ঢালে ভারে ভার ॥ 
এই ভাবে কাঁঠন কাঁলকা সাধনা চাঁলতে লাগিল । 

এই মতে হল্য যদ দ্বাদশ বংসর 
সম্তুদ্ত হইল মাতা দিল দরশন ॥... 
লম্বিত যুগল জটা বড় চিকন কালা 

লোল জিহবা চতুভূঁজ গলে হাড়মালা ॥ 

এক হচ্তে (খগ'র ) আর হন্তে কারা 
ও আর হস্তে দৈতামুণ্ড বাজায়ে মন্দিরা ॥ 

রাজা আনম্দজলে ভাসিয়া দেবীর পাদপদেন শববিধ বিধানে প্জা করিয়া পু বর 
চাঁহংলন--- 

তুন্ট হয়্যা মহাকালী পু্রবর দিল 
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বর দিয়া মহাকাল অন্তর্থান হইল। 

যথাসময়ে রাণধ পন প্রসব করিলেন-- 
পুত মুখ দেখ রাজা জানম্দ অপার 
আপনারে ধন্য মানে রাজা গুনাখার । 

জ্যোতিষী ডাকিয়া আনা হইল, “মন দিয়া শুন কহি সে সব বাখান' বাঁলয়া দৈব 

শিশর ব;দ্ধি, বিদ্যা, বল, বিক্রম ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিলেন । 
এত শুনি মহাসপ্ত (৫) করিল রাজায় 

বহুধন দিয়া কল দৈবজ্ঞ বিদায় । 

শুভাদনে স্বাঞত পুজা কঙ্ল্য গুনাখার 

বাছয়া (?) সংদ্দর নাম রাখিল তাহার। 

দিনে দিনে বাড়ে কৃমার কালিকার বরে 
পরধক্ষা (৫) জে দিতে বলে পঞ্থম বংসরে। 

পণ্ম বংসরে হঠাৎ কিসের পরণক্ষা বুঝা গেল না॥। মনে হয় পরাঁক্ষা নয় 

ব্দ)।শিক্ষা। সংন্দরের মংগল চিন্তায় দেবী নিজেও চিস্তিত হইয়া পড়লেন। শেষে 

একশত দাসণ লইয়া নিজে বাগদেবীর নিকট চালিলেন। সরস্বতী তাঁহার আগমনের কারণ 
[জিজ্ঞাসা কাঁরলে দেব বললেন” তাম আমার কথা রাখলে বাঁলতে পার । সরফ্বতী 

যখন বাঁললেন, “তোমার বাক্য না রাখবে কাহার শকাতি 2” তখন দেবী বাঁলয়া ফোললেন, 

গ্ৰয়া করি তার কণ্ঠে করহ বসতি” । ইহার পর গ/রগ্হে দ্বাদশ (৫) বৎসর 'বিদ্যাশিক্ষার 

পর নানান শাস্ত পাঠ করিয়া পরম পাত হইয়া সংন্দর গৃহে 'ফারল। পান মি 

প্রজাগণের অনুগেধে গনাখার “শ:ভদিনে ষুবরাঞ্জ কারল পংন্দরে ।* 
এইবার-_ | 

এইথানে এই কথা হউক অবসান 
[বদ)ার পসং (গ) কিছ, কর অবধান। 

উজানী নগরের রাজা বীরপিংহ, যান 
প্রচন্ড প্রত।প রাজা বুদ্ধি বচক্ষণ 

" দানে পণ" (6) কজ্পতর, ধম পরায়ণ। 
প্রভাতের সর্ধ সম বৃদ্ধ সুনিম'ল-- ইত্যাদি ।.. 

চন্দ্ররেখা লামে কন্যা তাহার রমণন 
মহাসতাঁ পাতিব্রতা রূপেতে ইন্দ্রানী। 

তান ঘরে জম'য়্াছে বিদ্যা নামে কন্যা 

ন্রিলোক্য মোহনী বিদ্যা সবলোকে ধন্যা । 

আপগান ভারতণ মাতা কণ্ঠে আধচ্ঠান 

[বদূধী পশ্ডিতা কন]া জগতে বাথান। 

ইার পর বিদ্যার রূপ বর্ণনা । কাবের সবাধগ ব্যাপিয়া বিদযার অথবা সুশ্দরের 

রূপ বণনার অংশগালি কাবে)র মনোহারিত্ব বাঁদ্ধ কারয়াছে। কিন্ত; রসভংগ করিয়াছে 

ইহার পাঠ বিকাতি। রগের ডোজে আয়োজন বড় কম হয় নাই। কিম লাপিকরঞণ 

অপটু হাতে ভোজ্য পরিবেশন কারিতে যাইয়া ভোজটি মাটি করিয়াছে । উপণা উতপ্রেক্ষা 
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ইত্যাদি (বাবধ কাব)ালঙ্কার প্রয়োগের অভাব নাই ॥ কস; অনেক সময় হাতের অলংকার 

পায়ে নাকের অলংকার কানে পরাইয়া কাব্যলক্ষ্াখর আঙ্ল চেহারাটিকে শ্রীহীন কাঁরয়া ফেলা 

হয়াছ। তথাপি এই সব বিকৃত এবং অথহখন শব্দজালের মধ্য হইতেও দুই একটি পদ 

'মেঘ রঘ্ধরচাত তপনের জলদাচ' রেখার” মতই ক্ষণে ক্ষণে কাবাকে দ:।তিময় করিয়া 
তালয়াছে। রূপসী, বিদুষী বিদ্যার ষোগ্য বর মিলে না। 

“প্রতিমবীর রাজা আইল]া শুনি সয়দ্বর 
একজন না আদল 'বদ্যা যোগ্য বর ।” 

কারণ বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, শাস্ত্বাদে যে তাহাকে পরাজিত কারিতে পারিবে, তাহাকেই সে 

[ধবাহ কারবে । কিদ্তু কেহই বদ]াকে তকে পরাস্ত কারতে পারে না। অবশেষ, লোকমুখে 

সম্দরের প্রশংসা শংনিয়া রাজা মাধব ভ্টকে ডাকিয়া জুম্দরের উদ্দেশ্যে রত্বাবতী নগরাঁ যাইতে 

আদেশ কারলেন। মাধব ভট্ু সংশ্দরের নিকট উপস্থিত হইয়া নানা কথার শেষে বিদ্যার 
প্রসংগ অবতারণা করিয়া তাহার রুপের প্রশংসা করিতে লাগিল । 

এতেক শুনিয়া বীরে মদন 'বিতোল 
কহ কহ কারয়া করয়ে উতরোল । 

ইহার পর বিদ্যার রূপ বর্ণনা । এই অংশটি বেশ দীর্ঘ । সংন্দর-জিজ্ঞাসা কিল, 

'কেমত বদন শোভা ?” মাধব ভু বিদ্যার অপরুপ বদন কাশ্তির বিবরণ দিলে সংম্দর 
জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন নাসার ঠাস? নাসিকার বর্ণনা দেওয়া হইলে সংম্দর পুনরায় 

জ্ঞাসা করিল, একর্ূপ চিকুর তার কিরূপ সাজনি ?” এমান প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলিতে 
লাগিল, বেমত নয়ন ? কেমত দশন, কেমত চলন, কিরূপ কাখাল 2 মাধবভট্ও একটির পর 
একটি প্রশ্নের উত্তর 'দিয়া প্রতি অংগ খখটয়া খখটয়া দার রূপ ধিশ্লেষণ করিয়া চঁলিল। দুই 
একটি পদ তুলিয়া দিতোছ__ 

স্ুরংগ অধর তার 'জানয়া হংগল 
ঝারল বান্দাল পুত্প লঙ্জায়ে আকুল ।:.. 
মাথার চিকুর ভার জলদ বরণ 

হাটয়া যাইতে করে পৃথিবী মার্জন।:.. 

খঞ্জন চকোর আর কৃমংদ কুরুংগ 
নয়ান দেখিয়া তার অপমানে ভংগ ।*" 

ভ্রুভংগে শোভে যেন ( আখণ্ডল ) প্রভা 

কর্'প কৃলুম (ধনু) জান তার (৫) শোভা ।... 

কাঁটতে ঠকধাকনগ বাজে চরণে নূপুর 

রুনুঝুনু শখ্ৰ করে শুনিতে মধ্র। 

সবিস্তারে বিদ্যার ৰূপ বর্ণনা করার পর মাধব ভট্ট-_ 

পৃথিমবীতে রূপ নাহি তাহার সমান 
তোমার যোগ্য নার বাঁধ কারল নির্মাণ।-_বালয়া বিদায় লইল |. 

বিদ্যার কথা ল্মরণ কারয়া সুম্দরের অবস্থা শোচনণয় হইয়া পাড়ল। 
শরীর কা'পত হইল মুখে নাহি রা 
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চমাক চমাকি উঠে 1খর নহে গা। 

হাসা রণ নাছ তাতে ম.খে নাহ শব্দ 

কামানলে দহে তনু আবরত তগ্ত। 

ভাবিতে ভাবতে সুন্দর অচেতন হইয়া পাঁড়ল। তাহ।র অবস্থা দোখ্য়া এবং ইহার 

কারণ বুঝিতে না পারিয্লা সকলে হতবহাদ্ধ হইয়া পাঁড়িল। রাজা ক্রশ্দন জাঁড়লেন, পাত্তামন্ 
শোকাকূল হইয়া পাঁড়ল। পগ্চিষণগ পর চেতন পাইয়া জাসল কারণ গোপন কাঁঃয়। 

সংম্দর বলিল, বারু দোষে 'শরীর ঘা্ণত' হইয়। পাঁড়য়াছে। 

এ বালয়া তথা হন্তে হইল বাহির 
সং্দরী উদ্দেশ কার চিন্ধ কল্লয থির । এবং উজানী নগরের উদ্দেশো 

বাভা (2) নামে এক্ক অন্ব মহা বলবান 

তাহাতে চড়িয়া বর কারল প্রয়ান। 

এাঁদকে সন্দরের খোঁজ না পাওয়াতে “পুরী মধে) উঠিলেক ক্ুদ্দনের রোল” । হহার 

পর আড়াই পজ্খাব্যাপণ রাজারাণখর বিলাপোন্তির পর একটি সংগকৃত প্রোক- যাহার 

মমেণদ্ধার করা সাধ্যাতদত। ইহার পর কাহিনীর ধারা আংশিক ভাবে ছিশ্ব হইয়াছে । কারণ 

পূব অধ্যায়ে “কতাদনে পাইল গিয়া উজান নগর” বলা হইলেও কখন, কিভাবে সন্দর 
মালনীর ঘরে গিয়। উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাহনীতে নাই । কাহিনী পুনরার ৬ হইয়াছে 
সংদ্বর ও মালনীর কথোপকথন 'দিয়া। মালিননর প্রশ্নের উত্তরে সং্দর নিজের পারি 

দিয়া রান্ি বাসের জন্য তাহাকে অনুমতি 1দবার জন্য অনুরোধ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল 

-কার লাগি পুদ্প গাঁথ কহত মালনী ? মালিনধ বীর [সংহ সতা 'বদ্যার পরিচয় 

দিয়া তাহার প্রতিজ্ঞার কথাও ব্যন্ত কারল, সংগে সংগে অন্যস্থনে রান্নিবাসের বাবস্থা করার 

জন্য সংস্দরকে অনুরোধ কাঁরল। কারণ-রাজার কোতোয়াল রাত্র দিন তার অনুচরগণ সহ 
ঘুরিয়া বেড়ায় এবং - 

যার ঘরে পায়ে পরদেশগ পরবানা 

বিচার না কার তার গলে দেয় ফাঁস । বিশেষতঃ 

রাজার নাশ্দনগ কন্যা পরম বুঝ 
তারে রক্ষা (হেতু) কোতোয়াল ফিরে অহানিশ । 

সুন্দর বিস্মিত হইয়া বলিল-__ 

স্ত্রী হয়) রাজকন্যা বিদুষী পাণ্ডিতা 
শুনতে অশক্য লাগে অপরূপ কথা । 

রাজকূলে জমি কেনে বিভা নাহ হয় 

[িমতে (?) বিফল বরে তাহ।র জইবুন স্ময় ? 

মালিনী পুনরায় বিদ)ার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়। দিয়া তাহ।কে শাস্বাদে 
পরাজিত করার জন্য উপদেশ 'দিলে সুন্দর উপহাস ঝাঁরয়া বালল,-_ 

বিদ্যার গুঞ্ুরে আন আমার গোচর 
পড়াইয়া দিতে পার দ্বাদশ বংসর । 
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যাহা হউক, শেষ পরন্ত সংম্দর সেই রানি মালিনীর ঘরে রাছল । ভোরবেল। মালিনন 

ম।লণ হইতে “চিগ্র বিচত্র পূ*্প গন্ধ মনোহর* তুলিয়া আনিলে সংশ্দর বলিল _- 

আম তোমার পুষ্প গাঁথ তুমি যাহ হা 

রাজভক্ষ্য দ্রব্য কিনি আনি দেহ ঝাটে |... 

এথায়ে কৃমার ধ্যায়ে জগত জননা 

বিনিসূতে পুদ্প গাঁথে বীর মহামহীন। 
পুণ্পে পুদ্পে দিয়া গাঁথে কেরব কমল 
তার পাশে গাঁথিলেক কুমহ্দ সকল । 

অমূল্য রত্র দিয়া গাথে পু্পহার 

নবীন জলদে জেন বিজলী সপ্চার। 

রাধয়। বাড়িয়া ভোঞ্জন সমাপ্ত কাঁরয়া কপূর তান্ঝুল” মংখে দিয়া মাঞ্িনী বিদ্যার 

ঘরে চলিল। গালিনগর সাজসজ্জার বণ-নাটি চমৎকার । 

পরিল 'বাচন্তর সড়ি মালিনী [বিদগ্ধী 
ম্খ পদ্ম শোভা করে পণ জলান'ধি । 
সৃবণের ঝাকে (2) খোপা বাঁধলেক টানি 
তাহাতে তু'লয়া দিল শত বর্ণ (7) মালি। 
1শবেতে [সম্দ্র দল নয়নে কাজল 
বচন কৃণডল কর্ণে করে ঝলমল । 

দুই হস্তে কংকন 'দিল দুই হস্তে তাড় 
গলায়ে তুলিয়া দিল গজমবস্তা হার। 

স.বণ“ কাঁচ,লি কুছে শোভয়ে সোনার (2) 
হাপতে প্রকাশ করে নাশে অন্ধকার । 

গলে শেভে মালনীর সগুসারি হার 
দুই সার দম্ত শোভে হিংগুল আকার । 

প।য়েতে নুপুর দিল কিতে 'কাত্কনী 
বিদ)ারে ভেদিতে তবে (2) মালিনী সংস্দরণ । -. 
কপি তাম্বুল খাই থঞ্জন গমন 
ভূমিতে না লাগে পাঅ হংসের গমন। 

হাঁস হা!স চাল যায়ে মালিনগ সংস্ৰরণ 

নগরনাগরী গণ চায়ে 'ফাঁর 'ফার। 

'অনাস,তে” পত্প দেখিয়া 'বিস্মিত বিদ্যা |জজ্ঞাসা কাঁরিল,-_ 
এতকাল অবাধ পপ আসি জোগাই 
কোন কালে হেন পুষ্প আ'ম নাহ পাই। 
কেধা গথিয়ছে পুষ্প সতা কহ মোরে। 

আঞ্হকার পঃণ্পে কেন সবঅংগ জংড়ে। 
1ক হেতু অমূল্য গম্ধখ আঞ্জৃকার ফুল 

কণ্পিত শরীর মোর চিত্ত বে ব্যাকংল। 
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আর দিনে পৃন্প কেন সবঅংগ পুড়ে । ইত্যাদি বিদ্যার সন্দেহ হইল যে মালনগর 
ঘরে কোন পবদগ্ধ' রহিয়াছে যে এই পা্পমাঙ্য গাথিয়াছে। মালিনধ বলিল, তার ঘরে 
ভাগনপান্ত্র পাঁচ বসরের একটি শিশহ আছে মান্ত। ইহাকে ছাড়া কাহ।কেও পাওয়া গেলে 
'আঁবচারে আমার কাঁিয়ে। নাক কান”? । এদিকে সুশ্দর ব্য।ক্ল হাদয়ে মালিনীর উদ্দেশ্যে 

পথের পানে চাহিয়া রহিয়াছে» "চাতক রাঁহছে জেন জলধর আশে” । মালনধ উপা্থিত 
হইতেই সদ্দর জিজ্ঞাসা করিল, “সংশ্দর বিদ্যায় কি বলিল পুষ্প দেখি ?” মালিনী বলিল, 
অজ রাজকন্যা আমাকে বড়ই অপমান দিয়াছে, আমি মিথ্যা বথা বালয়া কোন রকমে সায়া 

আপিয়াছি কিম্তু প্রত্যয় না জায়ে কন্যা । অতএব, ত্মি এখান হইতে চলিয়া যাও । 
সংশ্দর না ঘাবড়াইয়া বলল, কি দোষে নৃপাতি দণ্ড কারবে আমারে? আঁতাঁথ অ'সিলে 
কেবা বিমুখ করায়? “অতঃপর শ্লোক অবাত্ত কারয়া আঁতাঁথর গুরুত্ব বর্ণনা কাঁরলে 
মালিনী রাজা হইয়া বলিল, 

“মোর ঘরে থাক তুমি রাজার নশ্দন 
অধশ্য কন্যার সংগে হবে দরশন । 

পুঁথতে ইহার পর “বদ্য।সংন্দর ত্বপ্ণ কথন”"। নায়ক নায়িকা পরস্পরকে স্বপ্নে 
দোঁখয়া “মদনে বিভোল" হইয়া পাঁড়ল । বিদ্যা দেখে, নায় ক 

হস্তে ধার বিদ্যারে ধে তুলি লইল কোলে 
আ'লংগন চুন্ব 1দয়। "প্রশ্ন বাক্য বলে। 

আর সংন্বর দেখে 
বাঁসয়া সুন্দর কন্যা মাগে আ'লিংগন 
শষযাতে বাঁস্য়। করে প্রেম বিলাসন। 
বাম পাশে বলাইযা দুই হাতে ধার 

হাসা কথা লাসা (?) কথা কয়েন সুন্দরী । 

পরক্ষণেই স্বপ্ন ভাংগয়া যায় আর-- 

সপ্পন দেোঁখয়া আখ গেোলল সুন্দর 
চা'কদিকে 'নিরক্ষিল তন্ধকার ঘর। 

উভয়েই স্বপ্ন ভংগ বেদনায় কাতর হইয়া গিবলাপ করিতে লাগিল । সখাঁগণ বিদ্যাকে 
আর মালিনী সংদ্দরকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। পরদিন সংশ্দরের গ'থা বানিস্তে মালা 

লইয়া বিদ্যার কাছে গেলে তাহার ব্যগ্রতা দোঁথয়া মাঁপনশ সব কিছ প্রকাশ কাঁঃয়া সংন্দরের 
রূপগণ বর্ণনা করিল। অধীর হইয়া বিদ্যা ঝাঁলল, 'ঝাটে গিয়া আন কমার মোর 

অন্তপুরঈ ।” মালিনী ভাঁবয়া বালল+_ 

“যমের দক্ষিণ বারে তোমার অন্তপর 

কার শান্ত পুরীমধ্যে আপবারে পার (2) 
কন্যা বলে নানান শাশ্তে বিদ্ধকূমার 

লশলায়ে আসিতে পারে পুরীতে আমার । 
ফারিয়া আঁস্য়া- 

হাসিয়া মালিনী বলে শুন যুবরাজ 
পারহর সব দ:ঃখ 'সিম্ধ হবে কাজ । 



১৬ সাহত্য-পরিষং-পান্রকা বষ"' ১০ 

তোমারে যাইতে আজ্ঞা দিলা রাজসতা 

গুপ্ত পথে কোনমতে য।ইতে পার তথা । 

এতেক শুনিয়া তবে হাসে যুবরাজ 
কত বড় কাষ লাগে যাইতে প,রীমাক 
এ ঝালপ্নলা যুবরাঙ্জে অংগ শন হয়া 
কাঠলকা তপনা ধরে উদ্দেশ করিয়া । 

তপনা” শেষ ভিন্ত বসল দেবা দিলা দরশন” । জয় জ্রগং মাতা” ইত্যার্দি বলিয়া 
সংস্কূতে দীর্থ ভঙ্গনা শেষে দেবী সন্তুদ্ট হইয়া সম্দরের প্রার্থনা মত বর 'দিলেন।-- 

কুমারের বাকো দেবী হাসে খলখাল 

হইল সংডংগ তম কর গিয়া কোল। 

দেখার বরে অভিসারের পথ উন্নন্ত হইপাছে। 
অগ্ত গেল দ্িনমণি নিশি উপাষ্থত 
নিশি আন উাঁদলেক নক্ষত্র সাহত। 
মািনী শব্দটার ঘরে হইসে একপথ 
সূড়ংগে প্রবেশ কল্ল্য বীর বিদ্দগত |... 

[বিদ্যার সকল সাঁখ সখে নিদ্রা যায় 

চমাকয়া কণ“ পাত সংনয়ে বিদ্যায় 1: 

দুইজনে চাঁরচক্ষু হইল মিলন 

সাক্ষাতে দোঁখল জেন 1প্বতাঁয় মদন 

ভুবনমোহন রূপ দোয়া বিদ্দিত (2) 
খা) হন্তে টাল বিদ্যা পাঁড়ল ভাঁমত (?) 

সুন্দর কর্তব গাঁরচযণ্র পর চেতন পাইয়া বিদা। লজ্জায় আরম্ত হইয়া হেট মাথায় 
কতক্ষণ বাঁসয়া রাহল। তারপর গের বাঁলয়া সংন্দরকে তিরত্কার কাঁরতে ল'গিল। কিন্তু 
সং্দ্রও কম যায় না। সে উল্টা বাঁলয়া বাঁসল-- 

যাঁ বা আমারে দেখ চোরের চারিত 

তবে বেনে আমাবে দোঁখ হইলা মোহত ? 

যাইহোক, অনেক্ক কথ কাটাকাটির পর অবশেষে শাস্ধ ?বচারের কথা উঠিল। বিদ্যা 
_বাঁঞল, যাঁ৭ তম আমার প্রশ্মের উহর দিতে পার তবে সে 'জনিবা তম মোর প্রাণেম্বর”। 
পু এখানে পুনরায় খাঁডত বাঁলয়া বোধ হয়। কারণ 'বদ্যার প্রশ্নের অংশটি ছাড়াই 
সংন্দরের উন্ধর শুর হইয়াছে- 

| সর্ব শাস্ত্র বদ্ধ বালল সম্দর 

।॥. শোলোক বর্ণনা কার দিলেক উত্তর । ্ 

একে বিকৃত “কৃত তদুপরি বাংলায় হে'য়ালীপণ ভাষ্য সুতরাং বন্তব বুঝিয়া 
উদ দুঃসাধ্য । বস্তুতঃ প্াাঁথতে বিস্তর দুবেণধ্য সংকৃত শ্লেকের কোনাটরই অর্থবোধ করা 
নবস্ধকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নিধিরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাবায় 
অনভিজ্ঞ পিপিকরগণের হাতে পাঁড়য়া৷ তাহার ভাষা কি.তকিমাকার পদাথে" পরিণত হইয়াছে: 
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পরপর দুইটি শ্লেকে এবং বাংলায় তাহাদের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিদ্যা “সাধু সাধ” করিয়া 
“ উঠিল এধং__- 

পুশ্পমালা লয়ে বিদ্যা মন কুতৃহলে 
নমত্কার করি দিল কুমারের গলে । 

নাগর নাগরখ যোগ্য হইল দুইজন 
চান্দ সুরুজ্জে জেন হইল মিলন। 
গম্ধ ববাহ কার নিজনে গোপনে 
আনন্দে মদন কেলিভুজে দুইজনে । 

ইহার পর কখনও 'ন্তরপদণী কথন্ও পয়ার ছন্বে দীর্ঘ ৬1৭ পূঞ্ঠা ব্যাপগ নায়ক নায়িকার 

'প্রেম বিলাস” এবং ক্ষণ 'বচ্ছেদের আক্ষেপ ও পুনাম্'লনের উচ্ছহাস বর্ণনা । এই জাতায় 

কাছনশতে সমকালীন কাব্য সাহত্যে সন্তোগ িলাসের যে কূৎসিৎ চিত্র আতঙ্কত দোখিতে পাই 
সেই তুলনায় আলোচ্য কাব্য একেবারে নিভে'জাল না হইলেও নিতাস্ত নিরামিষ বন্তুই 
পরিবেশন করা হইয়াছে । 

এইভাবে সুড়ংগ পথে বিদা।র শয়ন কক্ষে গোপন অভিসার চলিতে লাগিল । 

[নাত নাতি আইসে যায় থাকয়ে গোপনে 
না জানে অন্যজনে মা'লনী বহনে । 

ফলে অঘটন যাহা ঘটিবার তাহা ঘাঁটয়া গেল. বিদ্যা শস্তঃসত্বা হইয়া পাঁড়ল। 
একদিন হারাবতণ ও মালাবত+ নায় দুই সখ 'বদ্যার গভ'লক্ষণ টের পাইয়া মাহষীকে 
জানাইয়া দিল। রাণধ ব্যস্ত সমন্ত হইয়া ?ধদ্যার ঘরে উপাষ্থত হইয়া ব্যাপার বুঝিতে 
পারলেন এবং 

কেননে সাহস কার চোর সাম্ধাইয়া 

শঙ্গার করহ তম তৎ্কর লইয়া। বাঁলয়। ভীষণ গালাগালি কাঁরতে 

লাগলেন। বিদ্যা উদর হইল ডাংগর প্লীহার কারণ' ইত্যার্দ কাঙ্জে অজ্হ।ত দেখাইয়। 

“সাহসে কপট কার ভাম্ডায়ে জননী |” কিন্তু “শুনি উপহাস্য কল্লায রাজার মহিষণ” এবং 
সত্বরে রাজারে গিয়া জানাইল সকল 

শ:নয়া নৃপাঁত হইল জলন্ত অনল । 

লজ্জায় এবং ক্রোধে আকুল হইয়া রাজা কোতোয়ালকে চোর খখাজতে আদেশ কারলেন। 
কিশ$7 তিন দিন ধারয়া একলক্ষ সৈন্য লইয়া সারা নগর চধিয়াও যখন চোর পাওয়া গেল না 
তখন কোতোয়াল রাজার কাছে গিয়। ঝাঁলল;-- 

আভগ্রার (2) থাকে চোর বুঝ অম্তঃপুবন 
গুগততে থাঁকয়া তাহার দ্রেবংন করে চযার। 

রাজার অন,মাতি পাইয়া অন্তঃপুরা সন্ধান কারয়াও যথন চোর পাওয়া গেল না তখন 

কোতোয়াল এক বুদ্ধি বাহির করিল। জায়গায় জায়গায় লিন্দর মাখাইমা ধোপানধকে 
বাঁলয়া রাখল, “যার বসতে সিম্দুর পাও মোরে দিবে আনি ।” সেই রা্রেও সম্দর বিদ্যার 
পুরীতে গিয়া 

বিবিধ বিধানে কোলি নিশি গঙাইল 
বনপ্রিয়া নাথ শুনি বাসায় চলিল। 
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বসনে 'সিম্দূর নব হইল জাঁড়ত 
বিলম্ব না কার বসব বল ত্বরিত। 

সকাল ধেলা--াবস্ময়ে ন'পাতি যোগ) দৌঁথয়া বসন 

বলে গিয়া ধোপানগরে কোতোয়াল খান |". 
বিদায় ধোপানখরে কল্প বহৃত রত্ব দিয় 

বোঁড়ল মান? পুরণ িশাভাগে গিয়। । 

খখাজতে খখ এতে পুরীর কোণায় সুড়ংগ আঁবত্কৃত হইলে সৈন্যগণ “চার পাইলম 
শাইলম সবে কনে উতরোল” ॥ সেই সময় *ুন্দর মালিনীর ঘরে ছিল। শখ্দ শুনিয়া 

ভয় পায়। যুবরাজ কন্যারে এাঁড়য়া 

মালনীর ঘরে জায়ে সুড়ংগ বাহিয়। | 
সড়ংগের থারে দোখ কটক 1বস্তর 
তথ হন্তে নিঃসরিয়া আইল বিদ্যার ঘর । 
সব ব্াদ্ধ হত হইল নাই কিছ. সন্ধি 
ব্যাধের হস্তেতে জেন 'মিগ" হইল বন্দখ। 

সন্দ্র কণাকে আলিংগনে বদ্ধ কারা পিলাপ শুরু কারন । মাঝে মাঝে বিদ্যার 
সশ্ত্রনা বাণী। অবশেষে বিদা বালল-_ 

আমার বস্ত আভরণ তোমারে পরাই 
কেহ যাঁ৭ জজ্ঞাঁসলে সখা বলি কই।... 

তারপর- অংগ হতে খসাইয়া পুরূষের বেশ 
পরাইল নেতের সাঁড় হরিষ (2: বিশেষ । 
ঝটান বানাদিয়া ?দিল রত্ব রাজি প্রাণ ? 
তাহা:ত তলিয়া দিল মাঁণমান্্তা ছড়া । 
স.চার শ্রীফল যুগ হৃদে দিল তল 
তাহাতে তশলয়া দিল সুবণ" কাঁচুলি ॥ 
হেন মতে আভরণ পরাই সব" অংগে 
( ) ম.দুস্বরে হাসে মনুরংগে । 
এস এস সখা বল ডাকয়ে সদাই 
সম্মংখেতে বসাইল সখখর্প সাজাই । 

কে।তোয়াল বিদ্যার মন্দিরে গ্ুবেণ করিয়া চোর ন। পাইয়া হতবংদ্ধি হইয়া গেল। শেষে দেখা গেল-_- 

যত সখ। লেখা ছিল একজন বাড়াহা 
সবে বলে নারী মধ্যে আছে সখমচোরা। 

শেষ পর্যন্ত যবান্ত কাঁরয়া কোতোয়াল বাঁহরে একাঁট ন্দক' খখড়িয়না সখী সহ রাজকংমারখকৈ তাহা পার হইয়া য।ইতে বালল। 'বামপদ অগ্নে দিয়ে যায় বামাগ্ণ, কিন্তু. 
সধজনে আপনাগদ্ণ সংকটে না ছাড়ে 
জানিশবান কল্লয পাপ বিনাশর তরে। 
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এই মতে পার হইল সকল কামিনা 

তার পাছে পার হইল রাঙ্জার নান্গন)। 

তার পাছে ইন্দ্মতী সখখ হইল পার 
তার পাছে ভান পদে লাঁঙ্ঘল কমার 

সপ চলিল ধেন গিলিবারে ভেক 
সিংহ যেন লর দিল গজ ধরিবারে 
লম্ফ দিয়া কত্তুয়ালে ধারল কমার । 

হরিণ দোথয়া ক্লেন ব্যাধ 1দল ঝাপ 

ক্লোধে কত্;য়ালে বলে কোথায় যাইবা পাপ। 
গ্লীবেশ ধার বেটা চ্্ী কর চার 

মোর হস্তে পাঁড় আজ যাইবে জমপ্হার। 

পণ্দিন অবধি আমার নাই অন্বপান 
আশা পূণ" হইল দ্ষেন আজকা যে জান। 

এইবার বিলাপের পালা বিদ্যার । বন্দীকে ছাঁড়য়। দিবার জন্য অনেক »তবস্তুতিতেও যখন 
কাজ হইল না তখন 'বিদ্যা বহু মাণিক্যরতন অলংকারাদ উৎকোচ প্রদানের চেত্টা করিল। 

1$"তু শত প্রলোভনেও কেতোয়ালের মন টলিন না। সখবগণ সান্ত্বনা দিতে লাগল, এমন কি 
কঠিন হৃদয় কোতে।য়(ল পর্যন্ত বিদযাকে প্রবোধ দিতে লাগিল । 

রাজসভ,'য় নত হইলে তাহার কন্দপ সদ্শ রূপ দৌঁথয়। রাজা সহ সকলে বিস্ময়ে 

আগুভূত হুইয়। সুদ্দরের দিকে এক৭ুন্টে তাকাইয়। রাহল । “এমন সুন্দর বখর কাটিবে 
রাঞ্জায়” ভাবয়া সকলেই 'চানস্তত হইয়া পাঁড়ল। | 

স্থন্দর সংস্কৃত গ্লেক আউড়াইয়া সরস্বতী বন্দন। শুরু কারিল- 

আসিল বৈকুণ্ঠ বাসী বিষুর ঘরণ? 

স্থশ্দরের হঠেতে হইল (2) নিবাসিনা । 
কাঁহনীর ১৪ পৃধ্ঠা ব্াাপী পরবতর্ঁ অংশে গ্লেকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিরা বধ্যার 
রূপগদণ এবং রজনী শৃঞ্গার'-এর ববরণ লিাপিকরের ছাতে এই গ্লেকগলর এমন বিকাতি 
ঘায়াছে যে এইগনপি হইতে কোন বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ক্লোকের পর পরই 
বাংপা ভাষ্য । 

সুণ্দরের মুখে শান বিদ্যার কথন 

মুখে বস্ন দিলনা হাসে যত সভাগণ । 

সভার ভিতরে চোরের শান হেনবাত 

আগ্ন হেন কোপে জবলে উক্জানধর ন।থ । 

রাজা হুকুম করিলেন 

সভামধ্যে কয়ে চোরে নাই ভয় লাঞ্জ 

শশঘ্র কার কাট চোরে না করিয় ব্যাস (2) 
কিন্তু পুনরায়--আরবার ঘুবরাজে জোর করি হাত 

কাঁহতে লাগিল প্লোক রাজার সাক্ষাং | 

এই ভাবে গ্লোক চলিতে লাগ্সিল। ক্রগে সশ্দর বাড়াবাড়ি কারতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজার 
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ক্রোধও বাড়িয়া চলিল। স.ম্দরের নিলজ্জ উন্ত শুনিয়া রাজা নিজেই “লঙ্জায়ে আকুল? 
হইয়া আদেশ কারলেন- বাপের গোচরে কয়ে ঝিয়ের বাখান 

শখঘ কার কাট নিয়া দক্ষিণ মশান। 

অবশেষে-- তবে রাজা বগর সিংহ ক্রোধ বিবজিতি 
বম্ধন মেচন কলা জানিয়া বিহিত ॥ 

[কিন্তু এই “বাহত+ বিবরণ পাথতে নাই । কাঁহনী ধারার বর্ণনায় এই পর্দট আকাস্মক 
এবং অসংগাতিপূণণ। কাণহন্গতে হঠাৎ এইভাবে “কেোধ [িবজত” হইবার পবণপর কারণ 
উল্লেখ না থাকায় বোঝা যায় ষে এখ নেও পুথি কিপিং খাভত। যাহাই হউক, রাজা পরিচয় 
জানতে চালে আভগমানে ক্ষম্ধ সুন্দর উত্তর কারিল- 

সভাতে আঁনয়া খোরে কলল্যা 'বিড়মবন (?) 
পাঁরয় "য় মোর কোন প্রয়োজন । 

কিন্তু এমন সময় মাধব ভু আসিয়া সুন্দরের বশদ পারচয় প্রকাশ কালে চতুদি“কে ধন্য 
ধন্য পড়িয়া গেল। সংন্বরের প্রতি আদর অভ্যর্থনা শুরু হইল। গায়ে তৈল মাখাইয়া 
“প শত কংম্ভ গংগোদকে স্নান করাইয়া তাহাকে ন।না বসন ভূষণে সঙ্জত করা হইল। 
পাঁরশেষে এইভাবে “সন্দরী বিদ্যার দুঃখ হইল অবসান” এবং সুন্দরের হাতে 'অধ্ধরাজ্য সনে 
কন্যা সমর্পে নপাতি”। 

এইবার রিক্কাবতী” লইয়া কিছু শুন সমাচার_- 

সবদেশ বিচা।রয়া ণা পাইল সংশ্দর 
নাশাদশি দ'পাতিয়ে কান্দে নিরন্তর । 

রাজকার্ এাড়লেক শয়ন ভোজন 
পুনবণর কা'লকারে বরে আরাধন । 

দেবী সদয় হইয়া সংন্দরকে স্বপ্নে দেখা দয়া পিতা মাতার দুর্দশা বর্ণনা করিলেন। তাহার 

বিমধতার কারণ জানিতে চাহিলে স্বামীর মুখে স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া বিদ্যাও বলিল- 

“যথায় তথায় ধ।অ তুমি আঁম যাম,ই সংগ'। রাজা অনুমতি দিলেন। 

কুমার যাইব দেশে শন সবজন 
উজানীর ঘরে ঘরে উঠিল কুদ্দন । 

বিদায়ের আয়োজন শুরু হইল । কোতোয়।ল আসিয়। ক্ষমা চাহিল, মালিন*কে বহু ধনরত্ব 
দান করা হইল, রাজার আদেশে দিব্য রথ সাজান হইল। 

নানান রত্ব হীরা মণি মাণিক্য পাখর 
দাসদাসী হস্ত ঘোড়া দিলেক বিস্তর | 
তবে রাজা বারসিংহ পান্রামন্র লয়যা 

এক মাস পথ তবে (?) দিল বাড়াইয়া। 
অযোধ্যা ছাড় ষেন বনে গেল রাম 

উজানীর লোক কান্দে তাজ গহকাম। 

কতাঁদনে যব্বরাজ মলে নিজ দেশ 
শুনিয়। সে গুনাখার আনন্দ বিশেষ । 

নারীগণ সংগে কার রাজা গুনাখার 
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পুনরেরে বাহার নিল ঘরে আপনার । 

এই মতে হারষ হইল রাজা গুনাখার 
পূত্র বধু দোখ রাজা আনন্দ অপার । 

পুথিতে এইখানেই কাহনগীর শেষ। আমরা ইতিপুবে দোঁথয়াছি যে পুর ম্থানে চ্থানে 
কাহনী 'ছন্ন হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় মূল পুথিও স্থানে চ্থানে খাঁডত 1ছল। সে কারণে 
মূল কাহিনী আরও অগ্রসর হইয়।ছে কিনা বলা যাইতেছে না। অত্যন্ত দুভণগ্য-_ এইখানে 
আসিয়া পাথর শেষ প.্্ঠাট যেমন সাংঘাতিক কীটদদ্ট তেমন গুরুতর পাঠদ্ট । সংবোধ। 
শেষ দুইটি ছব্রের পাঠ নিয়রপ- 

রইয়া সে চনদ্রগ্রাম মনের হারধে 
সপ্পঃন্ন হইল গ্রনত 'বংসাত্ত 1দবসে। 

চন্দ্রগ্রাম বা এ জাতীয় নামের কোন চট্টগ্রাম অণ্চলে ছিল কি? ইহা !ক বত'মানে চাঁদগাও ? 
পুথির অনাত আছে--রইয়া সুগের গ্রাম গায়ে কবি নিধিখাম* | এই স্ধানটিরও কোন হদিশ 
পাওয়া যাইতেছে না। “চট্রগ্রাম জেল।র অন্তর্গত পটিয়া থানার চরুশালা নামক গ্রামে কবির 
জন্ম বলে সাহত্য বিশারদ অনুমান করেছেন ।” সাহত্য বশারদের (আবদ,ল করম ) এই 
অন.মানের 'ভাত্ত ক ছিল, তৎসংগৃহীত প্যাথতে ইহার কোন ইংগিত ছিল কনা, 
নিবন্ধকারের তাহা জানা নাই । 

একশত এক পৃন্ঠাব্যাপনী পাথর দিসহআ।াধক পদ হইতে সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া 
কবির রুনারীতির পারচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে । কম্তু পুথর বিপুল অংশের 
বিকৃত পাঠ হইতে ইহার কাব্যম.ল্্যের উৎকর্ষ অপকর্তার সঠিক বিচার করা কাঁঠন। তবে 
যতখানি বোঝা যায় তাহাতে 'নাধরামের কবিত্বশান্তকে মোটেই অবজ্ঞা করার কারণ নাই। 
বিশেষতঃ প্যাথতে প্রাপ্ত শেষ ছত্রের তথ্য ষা্দ আব*বাস করা না হয় তবে “বিংশাত দিবসের” 
মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ সপ করা কাহারও পক্ষে কম কাঁতিত্বের কথা নয়। কাঁবকে সংগত 

শাপ্তেও পারদশ? মনে হয় ॥। কারণ পুর স্থানে স্থানে গুঞ্জরী, করুণা, বসম্ত ইতি 
[বাবধ রাগের উল্লেখ দেখা যায়। | 

ভারতচন্দের দীণ্ডে।জ্ঞবল কাবা প্রাতভার তুলনায় [নাঁধরামের প্রতিভাকে নিঃসংশয়ে 
নিতান্ত ক্ষীণ, নিতান্ত নিস্প্রভ বলা যাইতে পারে । কিন্তু যে প্রোক্ষতে একই মানদন্ডে 
কাব্যমনীষার বিচারে দৈত্যাকার ভারতচদ্দ্রের সংগে বামনাকৃতির নিধিরামকে তৌল কারয়া 
তাহাকে অত্যন্ত লঘুভার মনে হইতেছে সেই প্রেক্ষিত ক যথাযোগ্য ? স্বগকার কার 
নিধিরামের কাব্যটি একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম নয় । তাহার পাঁথটির গুরুত্ব বতমানে যাঁদ 
থাকেঃ তবে তাহা ইহার কাব্যমল্যে নয়, অন্যথানে 'নাহত--তাহা হইল ইহার রচনাকাল | 
এতদিন পর্যন্ত সাহত্য গবেষকদের নিকট এই পথ ১৭৫৬ ইংরাজতে রচিত বলিয়া বদ্ধমূল 
ধারণা রাঁছয়াছে । কিন্তু আলোচ্য পাতে গজ বেদ কাল চন্দ্র ভাঁণতাধুন্ত পদগযীল এই 
[ব*বাসকে এীতিহাসিক বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছে। অতএব ইতিহাস সংকা্ত 
নিষ্ুর রায় সংশোধন করিয়া নাধরাম আচা'কে আঁবচারের হাত হইতে রক্ষা করার কর্ত'বা, 
সেই সংগে অজ্ঞভাপ্রসূত মিথ্যাভাষণের দায় হইতেও নিজেদের উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজনধয়তা 
বিচারকগণের সম্ম্থে দেখা দিয়াছে । কারণ ভারতচন্দ্রের পরবত পদ্কার হিসাবে বিবেচনা 



ই২ সা'হত্য-পাঁরষৎ-পান্রকা বধ" ঃ ৯০ 

করতঃ একই তুলাদণ্ডে তাহার কাব্য কর্মকে ওজন করিয়া নাঁধরামের মোলকত্বকে অস্থীকার 
করা এবং উপেক্ষার দ:ছ্টিতে তাঁহাকে বিস্মাতির গভে" নিক্ষেপ করা লঘুপাপে রদ 

দেওয়ার মতই অন্যায় । 
[নিধিরাম যতখানি শন্তখান তদপেক্ষাও আধিক ভাগ্যবান। বিদ্যাসংম্দর কাহনার উপর 

আরও তো বহু কাবর কাব্য রচিত হইয়াছে । কিম্তু এ ধাবৎ কাল পর্ন্ত সকলকে টেক 
[দিয়া তিনিই কেবল টিকিয়া রহলেন। এই পাবত্যভূমির প্রন্ভরময় দু প্রাকারের অন্তরালে 
তাহার ক্ষদ্র কিন্তু সংগঠিত সাম।জ্যের একচ্ছত্র গাধপত্য হইতে এই পর্যস্ত কেহই তাহাকে 

বিচ্যত করিতে পারে পাই। ভারতচম্্রা্দ বিদ্যাসংন্দর বৃত্তের অনেক দিগ্বিজয়ী কবি- 
সমটের বহু ফলক বাশম্ট শাঁণত অন্ত্ও এই কঠিন দৃগ* প্রাকারে প্রাতিহত হইয়া ভোঁতা 
হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে । বাংলাদেশের অনান্র যেখানে মহা মহা রাজন্যব্ন্দের রত্বখাচত 

[সিংহাসন ধূলায় লংটাইয়া পাঁড়গ্াছে সেখানে আগের ন্যায় জৌলুস না থাকলেও, এখনও 
পয'স্ত এখানে তান দিব্য স্বচ্ছন্দে, সদর্পে এবং সগৌরবে রাজত্ব কাঁরয়া চলিয়াছেন। কীতিত্ব 
না বালিলেও ইহাকে কম সৌভাগ্যের বিষয় বলা যায় না। 

প্রায় বিভ।ষী হইয়াও যাহাণের সহ্গ'য় প্রচেষ্টা 'নাধরামের কাব'টি সহ আরও কাঁতপয় 
কাবকে কালের 'নর্মম কবল হইতে, অত্যন্ত প্য“দস্ত অবস্থান্ন হইলেও বাঁচাইয়া রা'খিয়াছে 
বাংলা ভাষা ও সাহতোর প্রত তাহাদের অবনমন অনুরাগের বষয়াট বাংলা সাহত্যের 
ইতহাসের এক কোণায় গথাপন কাঁরলে তাহাতে বাংলা ভাথা ও সাহিত্যের গৌরব বুম্ধি 
পাইবে ভিন্ন ক্ষন হইবে না। 

পারশেষে, রুক্ষ, নিকরুণ প্রকৃতি হইলে জশীবকা আহরণের তাগিদে সংগ্রাম কৃচ্ছ 
জীবন হইতে ছিনাইয়া আনা তাঁহাদের বিরল অবসরে যে সমগ্ভ অথ্যাত গ্রাম্য চাকমা কাঁবগণ 
তাহাদের সহঞ্জাত রসতৃষণার আবেগে, নিজেদের ভাষায় হউক বা আঁবশুদ্ধ বাংলার হউক, 
কাব্যঠচর এই ধারাটিকে সঞ্জীবিত রাখিয়া আরণ)ভামির সাহত্য অংগনকে সরস করিয়া 
রাখয়াছিলেন তাহাদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 

১০ পহ্ঠা (শেষ ৮ পংন্ত) 

( পাথর পাঠ ) (আনমানক বিশহ্ধ পাঠ ) 
সুবাদনে জুবরাজ কাঁরল সুন-দর । শুভাঁদনে যুবরাজ করিল সংদ্দরে 
পুরিল নিরমল কিরাত দিগে দিগানতর । পুরিল নিমলকীর্ত দিকে দিগন্তরে | 
এহগানে হেই কতা অককৈ অবসান।, এই খানে এই কথা হউক অবসান 
1বত্ার প্রশংসা 'কিসু কর অবদান। বদ্যার প্রসংগ কিছু কর অবধান। 
গজবেদ কালসন:দর সুকের সময় । গজবেদ কাল চন্দু শকের সময় 
প্রি কাব রত্তনে কয়ে লকষর তনয় শ্রীকবি রত্ষে কয়ে লক্ষমীর তনয়। 
বিসক্রমে রাজা সাররাজা উজানি নগর বিক্রম কেশর৭ রাজা উজানণ নগর 
মহারাপজ্যস: শ্ররাজা বিস্থমে "1 মহা রাজের রাজা বিরুমে*****1। 



সংখ্যা? ৯ম [নধিরাম আচাধ ও তাঁহার বিদ্যাস:ন্দর কাব্য ২৩ 

২১প্ঠা (প্রথম ৮ পংস্ত) 

প্ারণত্দ্যা উাঁদলেক:ক ক্রনদনের রুল । 

পূতন্ত পুত্ত্র বাল রাআ অইল ব্যাকল। 

খেনে উতে কেনে বৈপে পাগলেরা প্রায় 

ভামতে পারয়া রাজা কানের উসারায় । 

তবে এতায় পহারমক্যে রাজারা ময়াস। 

করনদ্ন সন্লি এতায় পহরি মত্ত্যে বস 
পাজবেদ কালসনদ্রু স+ালি সজিত । 
টদবভিতু 'নদিরাম সিসাবর' সত: । 

পুরী মধ্যে উঠিলেক ক্রদ্দনের রোল 
পুত্র পনর বাল রাজা হইল ব্যাকৃল। 

থেনে উঠে খেনে বসে পাগলের প্রায় 
ভূমিতে পাঁড়িয়া রাঞ্জা কাণ্দে উচ্ছরাই । 

তবে হোথা পুরণ মধ্যে রাজার মাহষা 

ক্লন্বন শুনল তথা পুরী মধো বাস । 

গজ বেদ কালচন্দ্র শক নিয়োজিত 
দৈবাঁবদ নাধিরাম শিশু বিরচিত। 

৫২ পঙ্ঠা প্রথম ৬ পধন্ত ) 

কৃপিলার নাদ সান কুমার সুনদরং | 
সুরংগ বা'হয়া উদ মালেনি ঘণ:। 

তমাসনি অতত্যাং পিন্ত উাদলে মিইত: 
1বরুয়ে মরাঁজয়া বিত্যা আঁহল অস্ত । 

গাজবেদ কাল সনব্রর সকালসরত্ । 

কাঁবরতনে গায়ে দেন জাদিকবদুনাত। 

ূ কোবিলার নাদ শুনি কুমার সংন্বর 
 সংড়ংগ বাহয়া উঠে মা?লনশর ঘর। 
 তসন্বিণী অন্ত গেল উদিল মাহির । 
বির মিয়া বিদ্যয হইল আঁস্থির। 
গা বেদ কাল চন্দ্র শক নয়োজত 
কবিহত্রে গায়ে ধেন ক্ষোতাব্দনাথ । 

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 
বাংলা সাঁহত্যের একমান্র নিভরযোগয জশবনখকো 

প্রথম বয়োদশ খড-সবগহলিই এখন পাওয়া যায়। 

একত্রে মোট মূল্য ২০৬'০০ টাকা 

দ্বাদশ খণ্ডে আছে-জগদানম্দ রায় শশাঙ্কমোহন সেন, জীবেদ্দ্র মার দত 

যতশন্দ্রমোহন বাগচী, মুহম্মদ শহণদলাহ, বিপিনচন্দ্র পাল। 

ন্রয়োদশ খণ্ডে 2 প্রমথ চোৌধুরণ, মহেদ্দ্রনাথ 'বদ্যানাধ, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 

প্যারীমোহন সেনগণ্র, যদুনাথ সরকার, ইন্দিরা দেব চোৌধুরাণণ 

ও সরলাবালা সরকার । 

এ ছড়া পৃথকভাবে পাওয়া যায় £ 

মানিক বন্দ্যোপাপ্যায়, সকান্ত ভগ্র(চায 

প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদ 



বাংলায় দ্বিতীয় শোককাব্য ও কাবি কেদারনাথ দত্ত 

শ্ীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

মধসূদনের উব্র-দাধক হেসচম্্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য কাব্যসাহত্য থেকে একটি 
আভনধ কাব্যর্প বাংলা সাহত্যে আমদানী করেন, যাকে বলা হয় শোক কাব্য। ১৮৬১ 
গ্স্টাব্দে প্রকাশিত ণ5স্তাতরঙ্গিনগ” নামক শোককাবাটি কেবল বাংলা তথা ভ'রতায় সাহিত্যের 
প্রথম” শোককাবা মাত্রেই নয়, এটি কাঁব ছেমচন্বররও প্রথম প্রকাশিত কাব্য। সুতরাং দদিক 
দিয়েই শচস্জাতরাত্গনী'র মূলা ও মধাদা বিবেচনার যোগ্য । 

ভারতীয় কাব্যস।হিত্যে শোক-প্রকাশক কবিতা যে একেবারে নেই, তা নয় । ' মহাকাব 
কালিপাপের 'রিঘ্বংশ” কাখোর অণ্টম সর্গে ইশ্দমতণর মৃত্যুতে অজ-এর বিলাপ অংশাঁট এ 
প্রসঙ্ধে সহজেই মনে আসে । কদ্তু খন্রতাপ" এর অস্তরগত সম্পূ্ আধিভোতিক কারণে জাত 

শোকে অবলম্বন করে লেখা প:রা একটি কাব্য বিশাল সংস্কৃত সাহত্যে কোথাও নেই। 

পাতা কাণামাহত্র মধ্যে সম্ভবতঃ ইংরাজক্কেই সর্বাঁধক শোককাব্য লেখা হয়েছে। 

পাশ্চাত্যে শোককাব্য 1:1৩” নামে পারচিত। ইংরাজি সাহত্যের প্রথম শোককাব্য হিসাবে 
'ালজাবেথায় যুগের সব্শ্রেষ্ধ কাব এঢ্মগ্ড গ্পেসার (১৫৫২-১৫৯৯) রাঁচিত 0109 

31167815 ০9101491” নামক কাব্যাটর কথাই উাল্লাধত হয় । কাব্যার প্রকাশ কাল ১৫৭৯ 

ঘীস্টাম্দ । হেমচদ্দের ণচন্তাতরাঙ্গনী"র মতো স্পেন্সারের এই কাব্যাটও ইংরাজি সাহত্যের 
যেমন প্রথম শোককাব্য, তেমন স্পেন্সারেরও এটি প্রথম প্রকাশিত কাব্য । 

স্পেম্সারোত্বর ইংরাজী সাহত্যের শোককাব্য আলোচনায় সমালোচকরা সকলেই প্রায় 
এক বাকো বলেছেন যে ইংরাজ সাহতোর প্রধান শোককাব্য চারাটি-মিলটনের ০1-5০1085, 
(১৬৩৭ খ্রীঃ) শেলীর +/১0017015, (১৮২১ ইঃ), টৌনসনের এ) 1১110071010? (১৮৫০ 

শী) ও ম্যাথ, আরনজ্ডের 4111515? (১৪৬৭ খ্রীঃ )। এদের মধ্যে আবার টেনিসনের 
কাব)টিকেই ইংরাজি সাহিত্যের 'সবশশ্রেষ্ঠ” শোককাব্য র:পে উল্লেখ করেছেন তাঁরা । এই 
চারাট কাব্যেরই একদিক থেকে যে গভীর সাদশ্য আছে তা হল এই যে চারজন কাবিরই স্ব স্ব 
বদ্ধূর মৃত্যু তংদর কাব্যের প্রেরণা বা উৎচম্লে কাজ করেছে। মিল্টনের কলেজজণবনের 
বন্ধু এড্ওয়াড কিং আহীরশ সমুদ্রে ডুবে মারা যান, শেলপর বন্ধু বিখ্যাত কাব কাঁট-স: 
এরও অকালে সমঘদ্রে ডুবে মুত্যু হয়, টেনিসনের বদ্ধ হযালামেরও অকালে মৃতযা হয় এবং 
আরনম্ডের বম্ধু কাঁব আর্থার হউক্লাফও অকালে পরলোক গমন করেন। 

হেমচন্দ্রের “5স্তাতরাঙ্গনী' কাব্যাটর পিছনেও একটি করণ ইতিহাস আছে। ১৮৬০ 
শ্রীপ্টাথ্বে শ্রীশচণ্দ্র ঘোষ নামে হেমচন্ের এক বাল্য সুহৃদ আত্মহত্যা করেন। শ্রীশচন্দরে 
মুতয্যর বেদনা হেমচন্দ্রের কাব চেতনাকে উদ্ধগ্ধ করেছিল। ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে 
হেমচন্রের ইতিমধ্যেই বিশেষ পরিচন্ হয়েছিল, এবং ইংরাজী কাব্যপাহিত্যের অঞ্তঙ্গত শোক 

কাবাগযাল, অধ্ততঃ প্রধান প্রধান শোককাব্য (অবশ্যই আরনজ্ডের "171519 বাদে ), ষে 
গুলির মূল উৎসে কাবদের প্রেরণার্পে তাঁদের বন্ধূদের বিয়োগবেদনা ক্রিয়াশখল ছিল, সে 
সংবাদ ছেম/ম্দু চ / বম্ধু বিয়োগ ৬ ু ল হেমচন্দ্র তার মনোভাবকে 

বিডি বা 



সংখা : ১ম বাংলার দ্বিতীপ্ন শোককাব্য ও কবি কেদারনাথ দত্ত ২৫ 

বন্ত করতে পাশ্চাত্য আদশে যে কাব্যাট রচনা করলেন, সেটাই হল তীর প্রকাঁশত প্রথম 

কাব্য পচন্তাতরাঙ্গনখ'__বাংলার প্রথম শোককাব্য। 
১৮৬৯ প্রাস্টাম্বের ১৯শে মে তারিখে রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতাঁয় কাব্য প*শ্রবিলাপ” 

প্রকাশত হল। জনৈক বন্ধুর বিষবোগে এই ক।বোর সত্রপাত হয় ।১ কিন্তু কাব্যাটিতে 
“মন্রবলাপ" একটি খড কবিতা মাত্র, এবং এতে বিবিধ বিষয়ক আরো পনেরটি থণ্ড কাঁবতা 
আছে। তম্নধ্যে বিদ্ধুহখীন কাঁব'ও একটি শোকপ্রকাশক খণ্ড কাবতা। স্থতরাং 

ণৰশ্রবিলাপকে একাট রীতিমত “সম্পূর্ণ শোককব্য বলা যায় না। এবং এই কারণেই প্রথমা 
স্ত্রীও চারিজন বন্ধূর মৃতু উপলক্ষে ১৮৭০ খ্রীস্টাত্দের ১৫ই জুন তারিথে প্রকাশিত 
ধবহু।রশলল চঞ্বতাঁর বিদ্ধবিরোগ" কাব্যাটকেই বাংলার “ঞ্ঘতীয়” শোককাব্য বলে পারগাণত 
ঝরা হরে থাকে । অবশ্য প্রথমাস্তীর মৃত্যকে কেন্দ্র করে বাঙ্কমসূহং রামদাস সেন ( ১৮৪৪- 
১৮৮৫) গবলা পতরঙ্গ' নামে একাঁট কাব্য প্রঙ্গাশ করেছিলেন, কিন্তু সেটি এতাবংকাল সাধারণ্যে 

আবৌ পারচিত হতে পারে 'ন। বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যসাধক চপ্িতমালা'র 
অন্তগ“ত এবহারখলাল চক্রবতাঁ, স্থরেম্দ্রুনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত গ্রন্থে কাবাটি সম্পকে 
উল্লেখ করেছেন যে এটি ১২৬৬ সালে রচিত" এবং কাব্যাটর "চারিটি সর্থই' প্রথমে “অবোধ 
বন্ধু পত্রে অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১২৭৫, প্রকাশিত হইয়াছিল” (পৃহ ১৮)। ১২৬৬ সালে অর্থাৎ 

ইংরাজি ১৮৫৯ খাস্টান্দে রচিত হলেও এাঁটকে “প্রথম” শৈ।ক কাব্যরূণপে ধরা হয় না। স্বতন্ত্র 
কাব্যরপে প্রকাশক.লকে ধরেই বিসম্ধাবয়োগ” কাবাটিকে বাংলার পদ্ছতধয়' শোককাব্য রূপে 
উল্লেখ করা হয়ে থাকে ॥ 

সুতরা' ১৮৬১ থেকে ১৮৭০ খণস্টাব্দ পর্ন্ত এই প্রায় দশ বৎসর সময়কালের মধ্ 
বাংলায় আর কোন শোককাব্য রাচত হয়েছিল কিনা এই পিষযর়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
সংপ্রতি আমি একটি কাব্যগ্রন্থ আবিকার করেছি, যেটি ১৮৬৩ খাস্টাম্দে কলিকাতা থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল ' কাবটির নাম এবজনগ্রাম” এবং কাব্য রচাঁয়তার নাম কেদারনাথ দত্ত । 

এই কাব্যাটকেই অতঃপর বাংলার এদ্বতীয় শোককাব)” হিপাবে গ্রহণ করতে হবে, যাঁদচ 
বাংপা সাহত্যের হইীতিস্থাস লেখকদের দষ্ট:তে একাব্যটি এখনও ধরা পড়োন এবং কাব্য 
রচায়তাও সম্পর্ণে অনশল্লাখত হয়ে আছেন । কাব্যাট সম্পকে আলোচনার পুঝে কাবা 
রচায়তা কেদারনাথ দত্তের জখবনকথা সংক্ষেপে উজ্লেখ করছি । 

১৮৯৬ গ্রীস্টাম্বের ৪ঠ গরাগ্রল তারিখে কেদারন।থ দত্ত তাঁর পুত্র লালতাপ্রসাদকে পন্তাকারে 
যে আত্মজীবনী লেখেন, তা ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্বালাখত জীবন” নামক প.্তকাকারে প্রকাশিত 
হয় । গ্রন্থাটতে কেদারনাথ তাঁর জন্মাবাঁধ সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ ( ১৮১৪ প্রঃ) 
পর্যন্ত জীবনকথা [বিবৃত করেছেন । ১৮৯৪ প্রীপ্টাম্দ থেকে ১৯5৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন 
তার মৃত্যা সময় পরন্ত জখবনকথা জন্দারানন্দ বদ্যাবিনোদ রচিত ঠাকুরভান্তি বিনে।দ' 

(ঢাকা, ১৩৪৪) গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কেদারনাথের জীবনীর ধতটুকু অংশ আমদের 
একান্ত প্রয়োজনীয় তা একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে বাকি অংশটা সংক্ষেপে বলবো । 

দত্ত বংশের আদি পুঝুষ পুরুষোত্তম দত্ত আদ্িশংরের নিমন্ত্রণে গৌড়দেশে সমাগত পাঁচজন 
কায়স্থের মধ্যে ছিলেন অন্যতম । পুরুষোত্তম দত্ত থেকে ১৭ পর্ধায়ে গোবিন্বশরণ দত্ত 
দিলী*ররের আন.কুল্যে গঞ্গাতখরে যে বিস্তীর্ণ জামদারী লাভ করেন, তা কালে গোবিশ্দপূর 

১. গনীষী রাকজকৃষ মুখোপাধ্যায় (১৩৪০ )-মন্মথনাথ ঘোষ । পূঃ ৩৪। 

৪ ্ | 



২৬ সাধৃহত্য -পাঁরষং-পান্নকা বষ' ঃ ১০ 

নামে পাঁরাচিত হয় । কাঁলকাতায় ইংরাজদের দ্গ 'নমণণের জন্য গোবিন্দপহর গ্রাম 

পাঁরত্যাগ করে দত্তবংশের পরবততণ বংশধর গঙ্গতীবে হাটখোলায় জমিজায়গা লাভ করেন। 

হাটখেংল।র এই দন্দবংশের বিখ্যাত বান্ত হলেন মদনঘোহন দল । মদনমোহন গয়া, চন্বুনাথ 
ইত,চাঁদ তীর্থস্থানে প্রভূত অর্থদান করেন--কলিকাতার হেদংকলা পুদ্করিণী (বর্তমান অ'জাদ 

[হন্দু বাগ ) তাঁরই দান। মদনমোহনের পৌত্ত রাজবলভ ছিলেন যোগী পুরুষ । ঘটনাচক্রে 

রাজবল্লভ সব*সাস্ত হন। রাজবল্পভের পত্র আনন্দচধ্র্র দত্ত হলেন কেদারনাথেব জনক । 

আনন্দচন্দ্র নদগয়া জেলায় উল্লাগ্রাবের সংপ্রচুর বিতশালী জমিদার ঈশ্বরচম্ত্র মৃস্তোফীর কনা 

জগন্মোিন দেবীকে বিবাহ করেন । আনন্দন্দ্র প্রথম পুত্র অভয়কালস অল্প।য়ু ছিলেন। 

দিতণয় পুত্র কালীপ্রস্ও অক।লে মৃতুকবলিত হন। তৃতীর পত্র কেদারনাথ ১৮৩৮ 

থীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর উলার মাতামহ গ্হে জন্মগ্রহণ করেন। বেদারনাথের পরে 

আনন্রন্রের হরিদাস ও গোরণদাস নাগে দই পুত্র জম্ম গ্রহণ করলেও তাদের অজ্পবয়সেই 
মত হয়। আনন্দচন্দ্রের সবশেষ সন্তান কনা হেমলতা, কিন্তু হেমলতাও দীঘ'জীবী 

£ছনেন না, বালিকা বয়সে বিবাহের অঙ্পকাল পরেই তিন মারা যান । 

ম।ত!মহ গৃহে স্থাপিত পাঠখালাতেই বেদারন'থের 'বদ্যাশিক্ষার সংন্রপাত | রামায়ণ- 

গহাভারতের গঞ্প তান শৈশব থেকেই শুনতে ভালবাসতেন এবং বালাকাল থেকেই 
বাবতাদ রচনার চেষ্টা করতেন। নয়দশ বংসর বয়সে উল্লাচম্ডী মাহাত্স। নামে তান 

যে কান্যাট রচনা করেন, তা পাণঙলাপ অবস্থাতেই হারয়ে যায় । এগার বৎসর বয়সে তাঁর 
1ণতার মৃত্যু হয় । এ বয়সেই 'তাঁন “একট চিন্তাশীল হয়ে উঠোছিলেন। পত্রের আয়ংবাম্ধ 

কানায় বারো বৎসর বয়সেই কেদারনাথের 'বিবাহ দেওয়া হয় রাণাঘাটের মধুসংদন মিত্রের 
পণ্চমবষাঁয়া কন্যা সয়ামনশর সঙ্গে । এই বৎসরে তাঁর পয্নারে রচিত হরিকথা" নামক একটি 

কাব্য এবং পর বৎসর 'শুম্ভনিশহম্ভ যুদ্ধ” নামক আর একটি কাব্য প্রকাশিত হয় । এই সময়ে 
ননা কারণে তাঁর মাতামহ ঈশবরচন্দ্রের সুবিশাল সম্পান্ত নণ্ট হয়ে ষায়। সেকালের বিখ)ত 

ইংরাজি কাবালেখক কাশশীপ্রসাদ ঘে।ষ (১৮০৯-৭৩ ) ছিলেন সম্পকে" কেদারনাথের মেসো । 
বারো বছর বয়সে লেখাপড়ার জন্য কেদার নাথ কাশণগ্রসাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসেন এবং 
হেদয়া পুচ্কারণীর ধারে কাশীপসাদের বাড়তে থেকে তান ৭71700 0191119010 [10511- 

110101-এ ভাত" হন । এই স্কুলে তান চার বৎসর পড়াশোনা করেন । এই বয়সেই কেদারনাথ 

ইংরেজিতে যা লিখতেন, সেগুলি কাশীপ্রসাদ সংশোধন করে দিয়ে তাঁর ৭7170 
[101118৩1০91 পাল্লিকায় প্রকাশ করতেন । বিখ্যাত কৃষ্ণরাস পাল ও শচ্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও 
তখন এঁ পান ্ুকায় লিখতেন। এই সময়ে কেদারনাথ প্রভূত পড়াশোনা করেন, কাশপপ্রসাদের 
ম.লা/বান পাঠাগার ছাড়াও মেটকাফ্ হলে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে 'তাঁন নিয়মিত ঘেতেন। 
খ্যাত গ্যারীচাদ মন্ত্র (১৮১৪--৮৩) ছিলেন তখন সেখানের লাইরেরীয়ান। ১৮৫৬ 
শ্রীস্টাব্দে তান জনৈক বন্ধঠর সঙ্গে নৌকাযোগে উলাগ্রামে গমন করেন। তথন মহ(মারীরূপে 
আঁবিভ;ত জবররোগে সমগ্র বাধ: উলাগ্রাম সম্পূর্ণ উৎসম্নে গিয়েছে । নৌকা থেকে ডাঙ্গায় 
নেমে কেদারনাথ কতকগনীল নেশগ্রপ্ত লোককে দেখতে পান যারা গ্রাথের ভয়ঙ্কর অবস্থা 
স'পকে সম্পূর্ণ 'নার্ককার। এই জ্বরে তার ভগ্রী হেমলতার মুত, হয় ॥ গ্রামে [তিনি 

তিন দিন ছিলেন এবং সমস্ত গ্রাম ঘুরে দেখেন-_-কোন বাড়তে পণাড়তের শার্তনাদদ শুনলেন, 
কোন বাড়তে মূতদেহ পড়ে থাকতে দেখলেন । যে উলায় একদা লোক গিজগজ করতো, 
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ৃ তার পথে ঘাটে আর লোক দেখা যায় না। এই নিদারূণ অভিজ্ঞতা তাঁর কবিচেতনাকে 

 বিশেষভ।বে আন্দোলিত করেছিল এবং এই বেদনার স্মৃতিই কয়েক বছর পরে কেদারনাথের ২০ লো পতি 

বাংলায় 'দ্িতীয় শোককাব্য ও কাব কেদারনাথ দত্ত ২৭ 

“বজন গ্রাম” কাব্যটিতে পরিবান্ত হয়েছে । ১৮৫৬ গ্রাস্টাষ্দে তিনি যখন হিন্দ: স্কুলের প্রথম 
শ্রেণীতে ভাত" হন, তখন তাঁর সহপাঠনদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল 
মিন, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি । কেশবচন্দ্র সেন তাঁর এক শ্রেণী উপরে পড়তেন, তবে 
কেশবের স.ঙ্গ তাঁর বিশেষ প্রশীতা সম্প গড়ে উঠেছিল । ১৮৫৭ প্রাস্টাব্দে প্রথম প্রবেশিকা 
(1211018700 ) পরণক্ষা গ্হীত হয় । কাঁলকাতা টাউন হল ছিল পরশক্ষা কেন্দু। প্রথম 
দন পরণক্ষা দিতে তেই কেদারনাথ এরূপ জবরগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে বাকি পরপক্ষা আর 

পিতে পারেন নি নানা সভায় বস্তা দেওয়ার ফলে কেদারনাথ এই সময়ে পারি ডল ও 
বিখযাত বস্তা জর্জ টম:সনের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেন । ১৮৫৬ খাম্টাব্দে তান 'ভারতব.ষর 
এক বিষ্তীণ হীতহাস রচনা" করতে শংরু করেন এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও 
তক্ষাশলার রাজা পুরুর বারত্ব নিয়ে ১৮৫৬ থাস্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজগতে 41১07170901. 
/১৫৬৩81০$ ০01 191১" নামক একটি কাবা রঠনা করেন । কাবাটির প্রথম ও দ্িতগয় ভাগ 
যথাক্রমে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ গ্রীস্টাম্দে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যাচাষ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ও বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আলেকজা'ডার ডাফ: কাব)টির প্রশংসা করেন। 
এই সময়ে ক্েদারনাথের খখবখ দুঃসময় চলছিল। তার কথায় গহ শুনা, অথ: 
শ-ন্য, বল শ.না, পাঁরবারের মধ্যে কেহ কোথায়, নিজে পশীড়ত, বিদ্যাভ্যাসের শৃঙ্খলা 
হইল না, সকল দিকেই অন্ধকার | এদকে বধ্ধুরা সকলেই কেদারকে বড়লোকের 
ছেলে' বলে জানে, আর 'আমি মনের দ;খেই মরি। কাহাকেও কিছু বলি না, 
সছায় উপাশ্থিত হইলে স্বচ্ছন্দে অন্তঃকরণে বন্তুতাদি কার ও শুনি । কেহই আমার মনের 
ভাব জানেন না। (স্বলিখিত জীবনী, পৃঃ ৭৭-৭৮)। এই সময়ে তান জোড়াপাকোর 
ঠাক,রবাড়িতে দ্বিজেম্ত্রনাথ ঠাকুরের নিকট-সা'শ্নধ্য লাভ করেন এবং উভয়ে বহু গ্রম্থপাঠ ও 
আলোচনা করেন। ছিক্গেন্দ্রনাথকে তিনিও 'বড়দাদা' বলতেন এবং উত্তর কালেও তাঁকেই 
একমাত্র হৃদয়বন্ধ, বলে স্বালাখত জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এই সময় কেদারনাথ কাণ্ট, 
হেগেল, সুইডেনবাগ্» সোপেনহাওয়ার, হিউম, ভলটেয়ার, ক্যজো, থিওডোর পাকণর, 
নিউম্যান, চ্যাঁনং রামমোহন প্রভৃতির রচনাবলশ এবং বাইবেল ও কোরাণ পাঠ করেন, 
দ্বিজেম্্ুনাথের সঙ্গে বহ? বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তকরবতক করেন। ১৮৫৭ প্ীষ্টাব্দে 
সপাহীবিদ্রোহের গোলমাল শংর; হলেও দেশভ্রমণের নেশায় তিনি বধমানে গিয়ে মহারাজ 
মহাতাপচম্দের আতথ্যে কয়েকদিন আঁতবাহত করেন এবং “১০৭৫০, কাবোর প্রথম ভাগ 
মহারাজকে উপহার দেন। এর কিছ: পরেই তাঁর পিতামহীর মৃত্য হয় এবং কেদারনাথের 
প্রকৃত জীবনসংগ্রাম শুর; হয় । তবে দুঃখের মধ্যেও বাণ্দেবীর সেবায় তান কখনও অবহেলা 
করেন নি, কাশী প্রসাদ্দের সাহচ্ষে তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজি কবিতাদি র$নায় মগ্ন 
ছিলেন। ১৮৫৮ প্রীস্টান্দে 2০:1৪৫০ কাবোর দ্বিতঈমন ভাগ প্রকাশিত হয় । এই বছর 
মাতামহের আহ্বানে ডীঁড়ষ্যার কটক জেলাল্থ ছুটি গ্রামে” তান সপারিবারে গমন করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরানন্যায়ণ এরপর কেদারনাথ ওঁড়ধ্যার কেন্দ্রপাড়ায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 
ইংরাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকম লাভ করেন। কিছনদন পরে 1০0101511 পরাক্ষা় 
উত্তীর্গ হরে তান কটক স্কুলে শিক্ষকত। করেম। ১৮৬০ পরাস্টান্দে হেডমাস্টার রূপে [তিনি 
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ভদ্রুক "কূলে যোগদান করেন । এই সমরে তিনি ভীড়ষ্যার মঠ (11809 ০? 911558 ) মামক 

ইংরাজি গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৬০ প্রাস্টাম্দের আগস্ট মাসে তীর প্রথম পনত্র অন্নদাপ্রস দের 

জন্ম হয়। ১৮৬১ খ্রাস্টাষ্ৰের জানুয়ারী মাসে তানি বেদিনীপর স্কংলে যোগদান করেন । 

এ স্কুলের তখন প্রধান-শিক্ষক ছিপেন বিখ্যত রাজনারায়ণ বনৎ। ১৮১১৯ গ্রস্টাম্দের 

মাঝামাঝি সময়ে দশমাসের পুত্রকে রেখে তাঁর পত্তী পরলোকগমন করেন। ঘর্টনাটি তাঁর 

গভগরতর সত্তার যে কির্প প্রতিক্রিয়া স:্টি করেছিল তার পারচয় পাওয়া ষায় দুবছর পরে 

রচিত “বিজ্জন গ্রাম' কাব্যের দ্বিতখনন অংশ প্রসূতি বিয়োগে তপ্যাঃ সতঃ” রচনাটি থেকে। 

[কিছুদিন পরে তিনি যকপুরের মিত্র পাঁরবারের কন্য। ভগবত দেবকে বিবাহ করেন। 

অতঃপর তান প্রথমে বধধমানের নাঁজর রূপে কিছুকাল কাজ করার পর সেখানের 

কালেক্টরীর “সেকেন্ড ক্লাকে'র পদ লাভ করেন । বর্ধমানে অবস্থিত কালেই ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের 

প্রথম দিকে তান প্রথমে পবজনগ্রাম” ও ফিছযাপন পরে দিন্যাস৭ নামক কাব্যদ্ুটি রচনা 

করেন। তাছ।ড়া ০17 ৮2105" নামক ইংরাজিতে একটি গ্রদ্যগ্রচ্ছও এই সময়ে রচিত হয় । 

এখানে হিন্দ ও শ্রাঙ্গদের পারস্পারক রেষারোধতে তাঁকে মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল । বর্ধমান 

থেকে তিনি চুয়াডাঙ্গা গিয়ে সেখানের কোটে হেডক্লাকের পদে যোগদান করেন । সেখান 

থেকে ছাপরার 9০180 £০6150191" হয়ে তান ছাপরা চলে যান এবং সেখানে জনৈক 

মুনশশর কাছে উদ্দ ও ফাসভাষা শেখেন। এই সময়ে তান উত্তর ভারতের 
[বস্তীণ অগুল পারভ্রমণ করেন। আইন পরধক্ষায় উত্তীণ হবার পর ছাপরা থেকে 

ত'কে প্রথমে প্ণিয়ায় পাঠান হর এবং িছযর্দন পরে তাঁকে ডেপয়ট ম্যাজিস্ট্রেট রুপে 
দিনাজপুরে বাল করা হয়। দিনাজপুরে থাকাকালেই কৃষ্ণতত্বে তাঁর প্রকৃত অনষ্ঠবেণ 
ঘটে--এখানে তিনি কমললোচন রায় নামক একজন প্রকৃত বৈষবের সংস্পশে আসেন এবং 
অস্তরের তাঁগদে বৈষণবধন“ জানবার জন্যে তান টৈতন্যচারতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, ভন্তমাল 
প্রভীতি গ্রন্থ “্ষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন এবং 491188002 9০৩০০ নামক একাঁট বন্ত:তা করেন 
( এটিও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় )। এই সময়ে তাঁর মধ্যে বৈষবাঁয় ধর্মভাব প্রবলভাবে 

প্রকাশ পায় এবং (অন্তরের তাগদে ) তন মাসের ছন্ট নিয়ে তিনি শ্রীচেতন্য ও রূপ 

সনাতন পদাত্কিত তা গোড় (মালদহ ), রাজমহল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। 

এরপর চাকুরাসূত্রে তাঁকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্থানে বদাল হয়ে যেতে হয় -দিনাজপদর থেকে 

চপকারণ্য হয়ে পুরশতে এলে তার ভাস্তভাব পুরীর অন.কুল আবহাওয়ায় সম্যক্রূপে বিকাশ 
প্রাপ্ত হয় । এখানে একাঁদকে বৈষণব মহাজনদের সঙ্গে আলোচনা ও অন্যাদকে 'বাবধ ঠ্বফঃৰ 
গ্রন্থপাঠের ফলে তাঁর 'ভান্তবাত্ত অনেক উন্নাতলাভ” করে। পনুরী থেকে আরারয়া সেখান 

থেকে মাঁহষরেখা হয়ে ভন্রুক, ভদ্রুক থেকে নড়াইল, নড়াইলে "তাঁন “সপাঁরবারে দঁক্ষিত' হন 

এবং “কল্যাণ কঙ্পতর.” ও কিষসধাহতা" গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করেন। পুরীতে অবাস্থাত কালে 

১৮৭২ শ্রীস্টাব্দে তাঁর কমলাপ্রসাদ ও ১৮৭৪ শ্রীস্টাব্দে বিমলাপ্রসা নামক পত্রন্থর় জন্মগ্রহণ 

করেন। এই বিমলাপ্রসাদই পরবর্তীক্।লে বৈষব সনাজে প্রভুপাদ ভক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতা 

গোস্বামণ নামে বিখ্যাত হন। ১৮৮১ শ্রস্টাত্বে কেদারনাথ মানিকতলা অঞ্চলে একটি বাঁড় 

ক্লয় করেন এবং িনমাসের ছ-টতে প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী ইত্যাঁদ স্থ,ন ভ্রমণ 

ফরেন। অতঃপর তান যশোহর থেকে বারাসত ও পরে শ্রীরামপুরে বদল হন। নড়াইলে 

থাকার সময়, ১৮৮১ আস্টান্দে “সজ্জন তোষণণ নামে ষে পান্নকাঁটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, 



সংখ্যা $ ১ম বাংলাগ্ন ছ্বিতীর শোককাব্য ও কাব কেদারনাথ দত্ত ২৯ 

তা বোঁশাদন চলে নি। এখন সোঁট পুনরায় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুর করে। 

এই সময়ে তার 5তন্য শিক্ষামৃত' শশক্ষাস্টক' প্রভাত, গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ 

ধ্াস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাণে তাঁর “ভান্তিগ্রন্থা্দি ও কাধ” বেঁখিয়া শ্রীপাদ্দআচার্যকুল আমার প্রাত 

পাঁরতুদ্ট হইয়া আমাকে “ভান্তীবনোদ' উপাধি ছিলেন। এই সময়ে নিন সাধন ভজনের জন্য 
কেদারনাথ বিশেষ উৎসুক হয়ে পড়েন এবং সংস্কৃতে “আয়ায় সমর" গ্রন্থাট রচনা বরেন। এরপর 

[তান চেষ্টা করে শ্রীরামপংর থেকে কৃষ্ণনগরে বদাল হন ( ১৮৮৭ প্রঃ) । কৃষ্ণনগর থেকে প্রতি 

শনিবার তান নবদ্বধপধামে যেতেন এবং মহাপ্রভুর সঠিক জন্মস্থান আবত্কারের প্রতি সচেন্ট 

হন। নরহরি ঠাকুরের পাঁরক্রমা পদ্ধাত ভন্তি রত্বাকর ও চৈতন্যভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম 

পজ্লগর উল্লেখ আছে তার সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে গঙ্গার উত্তর দিকে বল্লালদণীঘর কাছের একটি 

গ্থনকে তিনি মহাপ্রভুর জন্মভিটা বলে প্রম।ণ করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শ্রীনবদ্ধী»ধাম 

মাহাত্য” ন.মে এ চট গ্রন্থে লাপবদ্ধ হলঃ এই স্থান্গটিকেই মায়াপুর' বলা হয়। এরপর তিন 

প্রথমে নেত্রকোণায় ও পরে টাঙ্গাইলে বদলি হন। তারপর বধ মান, রাণগগঞ্জ, দিনাজপুর, 
প্রভৃতি স্থানে ক্রমান্বয়ে বলি হন। অতঃপর কিছাদন ছনট ভোগ করে সাসারামে বর্দলি 

হন ১৮৯৩ থস্টাব্দের এপ্রল মাসে । এই সময়ে বঙ্গেশবর ইলিয়টের গোহত্যা নিবারণ বিষয়ক 

সাক্হলারকে উপলক্ষ করে 'হিম্দমুস্লণানদের মধ্যে প্রবল দাঙ্গা চলছিল সাসারামে । দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্বের সত্প্রাতি ফিরিয়ে আনার জন্য কেদারনাথ বিশেষ চেষ্টা করেন। 

সেখান থেকে তান কিছুদিন বাদে নদীয়ায় বদাল হয়ে এলেন। ১৮৯৪ খ্রসস্টাব্দের ২১শে 

ম৮ মহাসমারোহে মায়াপুরে গোড় বিষ্্রপ্রয়া শ্ীমূর্তি থাঁপিত হয় । ১৮৯৪ খ্রসস্টান্দের 

৪ঠা অক্টোবর কেদার্নাথ দত্ত সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ গ্রনস্টাব্দের 

জুলাই মাপে ল্লিপুরার মহারাজা বারচম্দ্র মানিক্্য বাহাদুরের আমন্ত্রণে পুত্র বিমলাপ্রসাদ 

( ভান্তসিম্ধান্ত সরস্বতা )-কে নিয়ে আগরতলায় গান করেন এবং পণ্ডিতদের সহায়তায় 

ত্রিপুরার রাজগণের হইীতহাস 'রাজরত্বাকর” গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ গ্রীস্টান্দে নবদ্বাপে 

তাঁর স্বানম্দ স্ুখদকঞ্জের গুহটি নিত হয় ॥ জীবনের শেষর্দকে তান উৎসাহের সঙ্গে 

গৌরবাণী প্রচার ও বিভিন্ন ব্যান্তকে দীক্ষা দান করেন। ১৯১৪ গ্রাস্টাব্দের ২৩শে জুন তিনি 

কাঁলকাতায় পরলোকগমন করেন । 

কেদরনাথ বাংলা ছাড়া সংস্কৃত, ইংরাজি, উদ:+ ফাপখ, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভূতি ভাষা 
জানতেন এবং 'বাঁভম্ন ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আশির আঁধক ।১ কিম্তু তাঁর 1নছক 
সৃস্টগলক-সাছিত্যের সংখ্যা চারাট ইংরেজি কাব্য, 'পোরিয়েডও বাংলাকাব্য নাঁলনণকান্ত 

ণবজনগ্রাম” ও 'দন্যাসী" | 

এখন “বজনগ্রাম” কাব্যাট সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। 

কেদছারনাথের জবনোতিহাস থেকে দেখা যায় যে হয় সাত বৎসর বয়স থেকেই তান 

কবিতা রচনার চেষ্টা শুরু করেন এবং দশ ব€সর বয়ঃক্রমকালে উিলাচণ্ডপ মাহাত্ময' নামে যে 
কাব্যটি তান রচনা করোছলেন, তা পাশ্ডাঁলাঁপ অবপ্থাতেই হারিয়ে গেছে বলে তিনি হয়ং 

১. শ্ীজম্দরানন্দ 'বদ্যাবনোদ রচিত “ছাত্রদের শ্রীভান্ত 'বিনোদ' ( ভান্তাবনোদ শতবধ' 

পূ্তয।ীবভাবোংসব গ্র্থমালা--8' ) গ্রন্থের শেষে কেদারনাথের রচিত গ্রস্থাদির যে তালিকা 
আছে, তা অসম্পর । 



৩০ সাহ্ত্য-পাঁরষং-পান্রকা বষ' £ ৯০ 

তাঁর আতমজধবনধতেই উল্লেখ করেছেন (পঃ৪৯)। বার তের বছর বয়সে বাঙ্গল। পয়ারে 
রচিত হারকথা" এবং শ.ম্ভনিশহন্ভ যচ্ধ' কাব্যদূটি আমি দেখতে পাই নি। সম্ভবত. 

পৌরাণিক কাহনশখ আশ্রত বালক কবির এই অপাঁরণত রচনাদ,টর মধ্যে কেদারনাথের কবি 

প্রাতভার উদ্নেষ লক্ষা করা যেতে পারতো । তবে কব্যদুটির নামকরণ ষে তাঁর ভাবষ্যৎ 

অখবনের সুস্পট ইঙ্গতবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । বস্ততঃ যে প্রবল বৈষব ভন্তি তাঁর 

পরবতর্শজশবনে, তাঁর চিন্তা, রচনা ও ক.য'কলাপে অংত্যপ্রকাশ করেছিল, তার বীজ সম্ভবতঃ 
এখানেই পাওয়া যাবে ' বিশেষতঃ প্রথম যৌবনে খ্রীস্টধম” ও ব্রাঙ্ষধর্মান্বোলনের প্রবল 
আকষণণের মধ্যে থেকেও তান যে সনাতন হিন্দধমে'র 'বি*বাসভূমিতে বাল্ভাবে দাঁড়য়ে 

থাকতে পেরেছিলেন, সেই শান্তর উৎস খংজতে গেলেও সম্ভবতঃ প্রাথামক রচনাগিকে 

একেবারে অগ্রাহ/ করা যাবে না। যাই হোক, "দ্বিতীয় পবের বেদ!রনাথ দত্ত, ধান "গ্রীল 

শলীস্চিদানশ্দ ভন্তিবিনোদ* নামে আবিভূত, আমার বতমান আলোচনার ক্ষেত্রে সেই 
রূপান্তরিত বেদারনাথ একাস্ত প্রয়োজনীয় নন বলে সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত করাছ না। 
প্রথম পবে'র কাঁব কেদারনাথের তৃতায় প্রকাশিত ইংরেজীতে 'লীখত কাব্য 91140০,-কে 
অবলম্বন করেই আম অতঃপর অগ্রসর হচ্ছি । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উয় ধেশগয় উচ্চাঙ্গের সাহত্যাদর সঙ্গে ঘানষ্ঠ পারচয়ের ফলে 
কেদারনাথ অত্যঙ্গ বয়নেই সাহত্যবাদ্ধ ও প্রগাড় রসবোধের আঁধকারী হয়েছিলেন । 

পাঁ্ডত্য, কপনাশান্ত ও রসবোধের এক দুল“ভ সাঁম্মলন তাঁর মধ্যে ঘটোছল। 

১২৬৬ বঙ্গাব্দ নালনণীকান্ড নামে কেদারনাথের যে কাব্য প্রকাশিত হয়, তার ভাামকা 
স্বরূপ আভাষ অংশে কেদারনাথ জানিয়েছেন, ১২৬৩ সালে আমি ভারতবধষে'র এক বিশ্ঞতণ 

ইতিহ।স রচনারন্ত কার ।' ১২৬৩ বঙ্গাম্দ অর্থাৎ ১৮৫৬ থসস্টাবন্দে কেদারনাথের বয়স সতের 
আঠার বৎসর । ভারতধধে'র পক্ষে গ্রীকব্বর আলেকজাণ্ডারের ভারত অ'ক্রমণ একট স্নরণণয় 
ঘটনা । বালক কেদারনাথের এতিহাসক বোধবহাম্ধ বা বিবেক এ বয়সেই যে কত পাঁরিপক্ক 

হয়ে গিরোছিঙ্গ, ত।র প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৭ খস্টাদ্দে প্রকাশিত ইংরেজি কাব্য ৭,০09০ 
97 4১৫01001753 ০01 ৮০1১ কাব্যটির প্রথমাংশের প্রকাশ থেকে । ভারতবষের বিস্তৃত 
ইতিহাস রচনা সংত্রে তাক যুগারভ্তের একটি প্রধান পম ইন্টোন' হিসাবে 
আলে $জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ঘটনাটির গ:র,ত্ব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তার 
ক্পনাপ্রবণ কাবাচত্ত নীরস এীতিহাসিক তথ্যের মধ্যেই কেবলমান্র আবদ্ধ থাকতে পারে নি। 
তক্ষাঁশলার রাজা পুরুর শোর্যবীষ" তুলনাম.লকভাবে তাঁর সজন-প্রতিভাকে আঁধিকতর 
মানরান্ন আকৃষ্ট করেছিল । তবে বয়সের অন্পতা হেতুও বটে, আবার রোমা:ম্টক কাঁবকঙ্পনার 
কারণেও বটে; একপ্রকার বীর পুজার মনোভাব নিয়ে কাব।টিতে তান প্রূর অপণম বাঁরত্ 
কথাকে ত্লে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এর পিছনে অবশ্য তাঁর দেশপ্রেমও কাজ করছে । 

১৮৫৬ শ্রা'স্টাব্দে “ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনা” সংঘ্রে *7৯০114৩, কাব্যটি 
ছাড়া আরো যে একাঁট কাব্যের কঙ্পনা কেদারনাথের কাঁব চেতনায় প্রাতফাঁলিত হয়োছিল, 
পে কথাও 'নালনী কান্ত' নামক কাব্যাটর “আভাষ' অংশ থেকে জ।না যায়। কিছুকাল ওই 
ইতিহাস রচনার দ্কর ব্যাপাপে জড়িত থাকার সময়ে ফরাস? সাহিত্য হইতে ইংরেজখতে 
অনুবাদিত 'ফিপ্পাঞজাফার ও আকত্রেশেশ- ( [1)119501)1)61 910 4০055595 ) নামক বিবিধ 
উপাথ্যানে সথ্যোটিত গ্রন্থের ছিতীয় ভাগস্থ প্রাসম্ঘ চিত্রকর করালানয়স স্কটের 



সংখ্যা ঃ ১ম বাংলায় দ্বিতীয় শোককাব্য ও কেদারনাথ দত্ত ৩১ 

(0০791106805 ৪০০৫) মনোরম্য উপাখ্যান পড়িতেছিলম, পড়িতে পড়তে আমার মন 
এরূপ অলৌকিক রূপে উৎসাহিত হইল, ষে আমি তংক্ষণাং এই উপাখ্যান (অথণং 
'নালনধকার্ত' ) রচনার্ভ কারলাম” । “আভাষ' অংশাঁট থেকে আরো যে একাঁট সংবাদ পাওয়া 

যায়, তাহল এই যে, 'নালন৭কাস্ত” কাব) ১৬৫৯ প্রশস্টাম্দে প্রকাশিত হলেও তা অনেক 
আগেই রচিত হয়ে'ছল, “সাংসারিক নান। দুঘটনায় পাঁতিত হইয়া, তথা অসীম কায়িক ও 
মানাসক শ্রমে পরতন্ত্র হইয়া, আগ গ্রন্থথান ত্বরায় প্রকাশ করিতে পার নাই ।* পনেরাঁট 
অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই কাব্যাট সম্বন্ধে কেদার্ুনাথ “আভা” অংশে দাবী বরেছেন যে এরুপ 
উপাখ্যান জস্মদ্দেশে বিরল'। কাব্যটর প্রকীত সম্বন্ধে তান জানিয়েছেন 'ইহা নাউকভাবে 

রচিত, কাব্যভাবে বাঁণত এবং উপাখ্যানাশ্রত ॥' বঞ্তুতঃ এই কাব্যাটিতে কেদারনাথ যথেন্ট 

শন্তির পারচয় 'দিয়েছেন--গজ্পাঁটর মধ্যে প্রয়েজনানুরপ হাস্য, অদ্ভূত ও শঞ্গর রুলের 
ব্যবহার থাকলেও করুণ রসই প্রধান হয়ে উঠেছে । এখানে কেদারনাথ নাট্যকারোচিত 

প্রাক্রয়ায় "ারন্রের আগ্রম পাঁরচয়* না দিয়ে চারন্রগণল ষেভাবে “অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার 1নত্পন্ন 
করতেছে, অথচ তন্বারা চীন গুল গড়ে উঠছে, তা দেখবার চেষ্টা করেছেন। তবে তান 
দাবী করেছেন যে কাব।টির শিব্দাবন্যাস, বিশেবতঃ ছন্দবিন)াস আঁধকাংশ আঁভনব?। 

এবং একথাও বলেছেন, “পাঠকেরা উত্তরোত্তর সাশ্দ্হান হইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত না ঝাঁরয়া স্পহা 

শান্তি করিতে পারিবেন না'। এই জন্য পাঠবন্ধের কাছে অনুকোধ করেছেন, 'দেশশয় 
ভাষায় প্রথম ও প্রকৃত উপাখ্যানাট পাঠ কারয়া বধত করুন" । 

কাব্যটি পাঠ করলে এ বয়সেই কেদারনাথের মো'লিক কাঁবপ্রাতিভা সম্বন্ধে আমরা 

অবাহত ছই। বাংলা কাব্যসা'হতে/র ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বা মধুস.দন খন আঁবভ্ঠতই হন নি, 

সেই সময়ে ১৮৫৬ খ্াঁস্টাব্দে আঠার বংসর বয়স্ই বাংলা কাবোর ক্ষেত্রে আভনবত্ব সাধনের 
জন্য কোরনাথ যে গারমাণ »চেতন ও সচে্ট হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে একটি সংবাদ । 
এমন কি কাবা/টির রচনার সাল (১৮৫৬ খাঁ? ) ধা্দ ছেড়েও দেয়া যায়, তাহলেও বঙ্গলালের 
পিদ্মিনী উপাখ্যান" প্রকাশের পরের বংসরেই এবং মধুসূদনের শিমিক্ঠা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, 
১৮৫৯ প্রস্তান্দে নাঁলনীকান্তে'র প্রকাশও কম গুরংত্বপ্গ" ঘটনা নয় । 

১৮৬৩ থ্রীস্টাখ্দে বধধমান থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ দন্ধের এবজন গ্রাম" কাব্/টি দুই 
অংশে িবভন্ত। প্রথম অংশের নাম এবজন গ্রাম" ও পিতীয় অংশের নাম প্রসীত বিয়োগে 
তপ্যাঃ সত । প্রথম অংশের নামেই কাবাটির নামকরণ করা হয়েছে । ১৯০২ ধ্রাস্টাব্দে 
ক।ব)টর যে এদ্তীয় সংশোধিত সংস্করণ” প্রকাশিত হয়, তাতেও এবজনগ্রম নামই 
বহাল আছে। কাব্যাটর এরুপ নামকরণের পিছনে একট কারণ আছে। বেদার্নাথ ষে 

খুব অঞ্প বয়স থেকেই ইংগেজ সাহিত্যে বিশেষরূপে নিষ্ণাত হয়ৌছিলেন, এবং এই বিষয়ে 
[তিনি যে কাশশপ্রস্ ঘোষ ছারা ষথেন্ট পারিমাণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়োছলেন তা 
পূবেই দেখেছি । আলোচ্া কাব)টি রচনাকালে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে অন্টাদশ 
শত.ঙ্দীর প্রখ্যাত ইংরেজ কাব 01০1 03010370101) (১৭২৮-১৭৭৮)-এর “717০ 10০5০109৫ 

৬1119০+ কাব্যটি প্রভাব বিস্তার বরেছিল। কেদারনাথ তাঁর আত্মজখবনীতে জানয়ছেন যে 
বধমানে কালেকটরী কেরানী থাকার সময়ে আন প্রথমে বিজনগ্রাম পদ্য লিখি, পর সম্ধ্যাসা 
পদ্য রচনা করি (পৃঃ ১০৯)।॥ কেদার্নাথ বধমানে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৭ থাস্টান্দ পধন্ত 

ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে ১৮৬২ খরখস্টাষ্দের নভেম্বর মানসে কালেকটর হগ্ সাহেবের 
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অধগনে তানি “সেকেন্ড ক্লাকণ” রূপে কাষ'ভার গ্রন্ণ করেন (স্বালখিত জশীবনণ, পঃ ১০৮ )। 

এ থেকে মনে হর কাবা দুটি ১৬৬৩ প্রনস্টাশ্দের প্রথম ভ'গেই ঝচিত হয়েছিল। অথণঞ 

“সমাস? স্বতম্ত্র কাব্য হিসাবে ১৮৬৪ খ্রখস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও দুটি কাব্য যে প্রায় একই 

সময়ে জণ্মলাভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ন্যাপ কাব্যাটরও নামকরণ বরা 
হয়েছে 0০1151710)-এর অপর বিখ্যাত কাব্য 41106 71185911517” এর অনুকরণে । আসলে 

গোজ্ডস্মিথের সঙ্গে কেদাংনাথের কিছু কিছ অপাত পাদশ্য আছে । গোত্ডাস্মথ যেমন 
যাযাবর ছিল্নে কেদারনাথও কছু পাঁরমাণে ভবঘুরে 'ছিলেন, সরকার কম“সূত্রে তাঁকে 

বহন্থানে বদাঁল হতে হয়েছে । এছাড়া তিন নিজেও ভারতের বহ্স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন । 

গোচ্ডস্মিথ যেমন তাঁর কাব্যে ছেড়ে আপা গ্রমের জন্য বাকূজ্তা প্রদশ'ন করেছেন, 
ণবজনগ্রাম' কাব্যের প্রথমাংশে জম্মগ্রাম উলার জন্য অনুরূপ ব্যাকূলতা কেদারনাথের মধ্যেও 

দেখা যয়। তাছাড়া পাঁরিতান্ত গ্রামাটির উপর ি্পবিপ্লবের দানব তার নোংরা হাত বাড়িয়ে 

গ্রামটির শ্রী-সীশ্দর্ধ বিনম্ট করায় গোষ্ডাঁস্মথ তাঁর কাব্যে ষে মনোবেদনা প্রকাশ বরেছেন, 
মহামারী গ্ংপ জ্বরের প্রকোপে বধিষিব উল।র রিস্ত হতশ্রী রুপও কেদারনাথের নিদারংণ 
মমব্দেনার কারণ হয়েছে । শোকই কাব।টির স্থায়শ রস বলে ক.ব্যটির নামের তলায় 5৯৮1) 

111৩ হিসাবে উংকণর্ণ করে দেওয়া হয়েছে শোক সক পদ্য” । 
কাবযাটর 1ংতখয় অংশ প্রসাতি বয়োগে তনা।ঃ স্থতঃ সম্পূর্ণ মৌলিক স:-শ্টি, এখানে 

স্ধদেশ বা বিদেশের কোন কাবরই কোন প্রভাব বা অন.প্রেরণা অনুভব করা তো যায়ই না, 
বরং বলা যায় বাংলা শোককাব্য ধারায় এট একট নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে । 

আমরা দেখোছ যে ইংরোঁজ প্রধান শোককাব্য চারটির উৎসমলে কাবদের বম্ধূ 'বিয়োগ- 
বেদনাই ক্রিয়াশখল ছিল। সেই আদশে বাংলার প্রথম শোকক'বা “চন্তাতরঠ্গনখ” এবং 
দ্বিতীয় খোককাব্যরূপে এতাবতকাল পারচিত 'বম্ধ্াবয়োগ” (অবশ্য চ।রজন বন্ধু ছাড়া 

পত্রশীবয়োগ বেদনা এ কাব্যাটর পশ্চাতে 'ছিল, সৌদক থেকে নামকরণাঁট যেন পাশ্চ।ত। 
কাব্য-সাহত্য 'প্রয়তার আত্যাম্তিক ব্যগ্রতাই প্রমাণ করে), এই দংয়ের মধ্যে কেদারনাথের 

কাব্যাট সম্পূর্ণ অভিনব শোককাব্যরূপে অবস্থন করছে । ম্তার মৃত্যতে . পুত্রের 
মম'বেদনা হল এই অংশের মূল প্রতিপাদ্য । অংশ দ.হাঁটর মধ্যে আপাতভাবে কোন সংবোগ 
সূত্র আছে বলে মনে হয়না । তবেকেদারুনাথ বিস্দ:শ দু1ট অংশকে একটি সাধ. রণ নাম 

ধজনগাম” দিয়ে কাব্যটিকে প্রকাশ করলেন কেন £ এমন ক ১৯০২ খ৯স্টাব্ে কাধ্যটির যখন 
শদ্বতীপ্ন সংশোধিত সংস্করণ" প্রকাশিত হয়, এখনও দ5 অংশ নিয়ে কাব্যাট এবজনগ্রাম* 
নামেই প্রকাশিত হয়। 'বিষয়াঁট নয়ে পরে অ'লোচনা করছি। 

'টাইটেল পেজ" সমিত দুই অংশের সমগ্র কাব্যাটর মোট পন্ঠা সংখ্যা হোল ৫৮, এবং 
তার টাইটেল পেজাঁট হোল এই £ 

"বিজন গ্রাম । 
শোক সচক পদ্য । 

শীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত । 
কাঁলক।তা, ডি'রোজারিও কোম্পানণীর যন্ত্রালয়ে মা্ুতঃ | 

খত্টান্দ সন ১৮৬৩। 
ছয় পয়সা মান্। বম্ধমান মোকামে গ্রন্কর্তার নিকট পন্ত লিখিলে পাইবেন ।” 
তৃতীয় পৃঙ্ঠায় 'উপহার' নামক ধোল পাধস্তর কাবতাটির ক্ষেত্রে কে. না. দ.* কবির 
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নামের এই আদ্য অক্ষর তিনটি মৃদ্রত আছে॥। কাব্যটি তিন উপহার" দিয়েছেন তাঁর 
'প্রয়সৃত প্রাণের সমান'কে । চতুর্থ পঙ্ঠাটি সাদা (01201)1 পণ্চম ও ৬ষ্ঠ পুক্চার 
“কে. না, দ.” এই সাক্ষরে ভ্মকা অংশাঁও মযুদ্রত হনেছে। ভামকাটি গরংত্বপণ নবেচনা 

রে এখানে তা সম্পৃণহই উৎকলিত হোল । 
“এক নৃতন প্রণালীতে এই শ্ুুদ্র কবিতাটি রচিত হইল । ইহা পাঠ করিয়া সহসা 

আনকেই আশ্চর্য হইতে পারেন ও কেহ ২ কুৎসিত পদা বালয়। অগ্রাহ্য করিতে পারেন । 
তজ্জন্য এই প্রণালশী সম্বদ্ধে দুই একটি কথা লিখিত হইল । বঙ্গভাষায় কাঁবকঙ্কণ প্রথমে পদ্য 

রচনা করেন ॥। পাঠকগণ তাঁহার চণ্ড। পদ্গ্তক পাঠ কারিলেই ইংলশ্ডীয় চশর নামক কির 
অসম্পূর্ণ কবিতা অবশ্যই স্মরণ করিবেন । কাব কঙ্কণের পয়ারে দ্বিতীয় চরণে কাঁবতার ভাব 
শেষ হয় । যাহারা তাঁহার পর কবিতা 'লিখিরাছেন, তাহারা সকলেই এ প্রণালী অবল:বন 
করিয়া গিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারত5ম্দ্রও এ শ্রেণীর কাব ছিলেন । ভারতে 
আমরা নিভ“য়ে ইংলণ্ডশয় পোপ নামক কাঁবর সাহত তুলনা কাঁরতে পারি । ভারত ও পোপ 
উভয়েই পয়ার কাব ও উভয়েই আপন ২ ভাষায় পদ লীখবার নয়মাধখনে উত্তম ২ কাবিতা 
চনা করিয়াছেন ॥। পুথিব্স্থ সমস্ত বিষয়ই ক্রমে ২ উন্নতি অবস্থা প্রাঞ্ধ হয় । দুই চরণের 

মধ্যে কবিতার ভাব প্রকাশ বরার প্রথা অসম্পণ বোধ হওয়ায় ইংলণ্ড দেশে বাইরণ নামক 
মহাকনি উত্ত প্রণালী একেনারে ভক্ষ করেন। এ দেশস্ণ সমস্ত লোকেই তখন পর প্রথা 

অন:পযক্ত 'ব*নাস কারলেন । বঙ্গভাষায় এ প্রথ।টি এই পুস্তকে ভঙ্গ করা 'গয়াছে । প্রথমেই 
এই লূতন প্রণালশীট সকলকে ভাল লাগবেক না, িম্তু যখন প্রচলিত সংহ্কার হইতে 
পাঠকগণের কর্ণ িমুন্ত হইবেক তখন ইহার লালিতা একেবারে বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। 
পাঠকগণ ইহা মনে না করা যে এই পযদ্তকখানি কাঁবতা রসে আতশয় উৎকৃষ্ট নালয্লা আমার 
ব*বাস আছে । তাহা নহে । এই নৃতন ছন্দে যাঁদ উহ্ম ২ কাবগণ নঙ্গ ভাষায় পদ 'লাখিতে 
চেপ্টা করেন তনে আমাঁদগের মাতৃভাষায় একপ্রকার নতন কাঁবভার সণ্ট হইবেক । মহাকাঁর 

মধুসূদন দত্ত যে সকল পদ্য 'লি'খয়াছেন সে সমন্তই আমন্রাক্ষর ছন্দে 'লাখত হইয়াছে । 
এ ছন্দে লালিতোর সাহত কবতা রচনা করা সাধারণ শান্তর কাধ্য নহে । অতএব এই নূতন 

পার ছন্দে কাব সকলের পদ্য লিখতে চেষ্টা করা আনশ্যব। 
এই গ্রন্থপাঠকালনীন অষ্টম অক্ষরে ও চরণের শেষে বিশ্রাম না কাঁরয়া পাঠক মহাশয়েরা 

স্থানে স্থানে ছেদসকল বিবেচনা কারলেই কবিভার ভাব ও পর্দোর রসবোধ করিতে পারিবেন । 
কে, না, দ।? 

ভামকার একাঁট তথ্যগত ভুল (বঙ্গভাষায় কাঁবকঙ্কণ প্রথমে পদ্য রচনা করেন” ) আছে, 
তবে এট যে ভূল তা ১৮৬২-৬৩ খণস্টান্দে কেদারনাথের পক্ষে জানা সগ্ভব ছিল না। এমন কি 

দশ বৎসর পরেও রামগাঁত ন্যায়রত্ব যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহত্যাঁবষয়ক প্রস্তাবটি লিখছেন, 
তখন তিনি মুকম্দরাম থেকে আর একটু পিছিয়ে গিয়ে বিদ্যাপতি থেকেই বাংলা কাব্য 
সাহিতে)র সনব্রপাত ধরেছেন । সুতরাং কেদারনাথের ভমিকাংশের এই অুটিটুকু বাদ দিলে 
নাংলা সাহিত্যের তংকালখন অবস্থা সম্বন্ধে ?তান যে কতর্দ্র "চিন্তা করেছেন এবং তাঁন্িষয়ে 

যে গুরুতর মন্তব্য করেছেন তা আমাদের চমকিত করে ॥। পুববিত নাঁলনকান্ত' কাব্যরচনার 
কাল থেকে বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রকৃত া্াতির জন্য কেদারনাথ যে চিন্তা করেছেন তা আমি 
প্বেই দেখিয়োছ । তখনও বাংলা কাব্যসাহিত্যে গপ্তকীবর আদশ* প্রবলভাবে আ'ধপত্য 



৩3 সা'হত্য-পাঁরষৎ-পাতকা 

করছিল এবং মধূস্দন বা রঙ্গলালের অস্প্ট পদধ্বান পরধস্ত তখনও শোনা যায় নি। 
'গাঁলনধকান্ত' কাব)টতে তিনি ষে কেবলমাত্র সমসাময়িক যুগ তথা যুগের যন্ত্রণাকে স্বীকার 
করে নিয়েছেন তাই নয়, বাংলা নননাস।হতো নূতন প্রাণবন্যা আনতে হলে তর ভাষা ও 

ছন্দের সংস্কারসাধন যে একান্ত প্রয়োজন এটা অত্যন্ত স্পম্টভাবেই জানয়েছেন। এরপর 

যুগম্ধর মধুসদন যখন পয়ারের যাম্ত্রিকতা থেকে বাংলা কাব্যকে মস্ত করে আনত্রাক্ষর ছন্দের 

প্রচলন করেছেন, তখন মধ্স্দনের সেই কৃতিত্বকে সাদরে স্বীকীত জানিয়ে কেদারনাথ 
মধৃসূদনকে মহাকাবারূপে এবজনগ্রামের ভামকায় উল্লেখ করেছেন ॥। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
[তাঁন একটি সময়োচিত সাবধানবানীও উচ্চারণ ঝরেছেন, এ ছন্দে লালত্যের সাহত বাঁবতা 
রচনা করা সাধারণ শান্তর কাযণ্য নহে । কেদারনাথের রসবোধ যে এ বয়সেই কত পাঁরণত ও 

অভ্রান্ত তার প্রমাণ আমরা কয়েক বংসরের মধ্যেই পাই, যখন হেমচন্দ্র বৃত্রপংহার' কাব্যে 
অগিল্রাক্ষর ছন্দ বাবহার করতে গিয়ে মিলহাীন পরার ব্যবহার করলেন ॥ সেপ্দিক থেকে 
এবজনগ্রাম” কাব্য কেদারনাথ যে নূতন ছন্দ" ব্যবহার করলেন, যাকে ভাীমকা*ম্ন তান 

“নূতন পয়ার ছন্দ" বলে উল্লেখ করেছেন, তার সন্তাবনা যে অনেক এট তান ভমিকাতেই 

ইঞ্গিত করে গেছেন । বস্তৃতঃ তাঁর এই প্রবহমান পয়ার” পরবতাঁ শাল্তমান: কাঁবদের হাতে 
অনেক স্বর্ণফসল ফিয়ে তদলতে সহায়তা করেছে । 

ণবজনগ্রাম' কাবার প্রথম অংশের ছন্রসংখ্যা হোল ৪৫০। 'প্রসাত বিয়োগে তস্যাঃ 

সতঃ' নামক 'দিতীয় অংশটি িতনটি সগে” বিনাস্ত এবং সঙ্গ তিনটির ছন্রসংখ্যা হোল 

যথাকমে ৩%৪৮ ৩৭৮ ও ৩৩২, অথণৎ মোট ছন্রসংখ্যা হোল ১০৬৪ । সুতরাং দুই অংশের 
মোট ছনতরসংখযা হোল ১৫১৪। | 

কাবার সান্রপাত হয়েছে এইভাবে £ 

“মুগধূর ধান গকবা পাঁশলা শবণে! 
শযানয়া সে গ্রাম নাম আজ, আহা !-মনে, 

আনন্দলহর প্রবাহছিলা মন্দগাত, 
উত্তপ্ বালঃকোপারি যেন সোতত্বতণ 
মলয়া পবনে বছে। অথ পুরি, হায় ! 
শুনিয়া তোমার নাম অস্তর জড়ায় ! 
কতাঁ্দন পরে শুনি সে স্পানের নাম, 
যথায় জনন মম আস নরধাম 
প্রনেশিয়া কলেবরে- মম আখিদ্বয 
জগতের চক্ষুসহ করিলা প্রণয় 
অগ্রে। হায়! অকস্মাৎ শহানয়া সে ত্র 
মধ্মাখা, শিহরিলা আমার অন্তর !" 

অতঃপর দেশের দধ্দশার কারণ কি তা জানবার জন্য কাব বাণ্দেবকে উদ্দেশা করে 
বললেন, 

'কিহ, ওগো, বাকাদেবশ, কিরপে এদেশ 
হারাইলা সুখ সব? অস্ত অশেষ 
এবে বিষ্তারয়া পক্ষ, আত ভয়ঙ্কর, 
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[ক কারণে আচ্ছদিলা সুখ 'দিনকর ? 
দুঃখের কাহিনী সব করহ বর্ণন» 

অংশ19তে মধুসং্নের প্রভাব সপন্টভাবেই অনুভ্ত হয়-বৎসর দুই পবে গ্রক।শত 

“মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রারজ্ডে মধুসর্দন যেভাবে করপনা-দেবশীকে আবাহন করেছেন, এখানে 

তার অনুসরণ লক্ষ/ করা যায়। 

কাবোর প্রারজ্ভে কেদারনাথ পাদটনকায় তার জন্মগ্রাধের নাম উল্লেখ করেছেন, 
নবদ্ছগপ জেলার অন্তর্গত উলা নামক খ্রাম' কেদারনাতের স্বালাখত অজশবনন” থেকে আমরা 
দেখাছ ষে ১৪৫৬ খ্রীন্টাথ্দে রাজ, বসু নামক বম্ধুর সঞ্চো। কেদারনাথ নৌকা ষোগে কাঁজকাতা 

থেকে উলা গ্রামে গিয়েছিলেন-বাঁধু গ্রামটি তখন মহামারী আকারে আবিভূত জ্বরের 

প্রকোপে নম্প  উৎসমে গিয়েছে, গ্রামের সেই রিস্ত হতগ্রী বেদারনাথের কজ্পনাপ্রবণ কবি- 

চিওুকে যে কত প্রবলভাবে আহত করোছিল, তা উত্ত ঘটনার প্রায় আট বংসর পরে রচিত এই 
কাব্যটি থেকেই আমরা জানতে পারি । গ্রামের দশ দেখে কাব অতঃপর লিখেছেন, 

"কতদিন পরে আজ দেখিলাম মুখ 

তব, শোকের ।তামরে চাক, দেখে, দংখ 
নদ উছলি বহিলা, যুগল নয়ন 
ধারে, বক্ষ ভাস মে, হইলা পতন |» 

তখন কবির 'অত্ওরে পুনঃ বাল্যভাব ধত” “সমুদয় উীদদলা এখন' । “শৈশব সময়ে, 

যে সুখসকল কাঁরয়াছি ভোগ আম'তা স্মরণ করলেন । সেই সময়ে 'সহোদরগণ'"এর 
সঙ্গো ব্যস্ত হয়ে খোলতে উদ্যান ধামে' যেতেন । 'দিপ্রহরে যখন ণদনমাণ প্রখর মস্কো পরে, 
উঠত, তখন “ভোজন” করবার জন্য জননী কত ডাকিতেন সবে" সে কথা মনে পড়লো । 

পাঠশালা গুরুর কাছে এশখিতে বাইয্পা পাড়া সঙ্কটে 
৬াবতাম সেই কালে, কতদিন পর 
উদ্ধার হইব আম [বিপদ সাগর, 

সে কথাও তাঁর মনে পড়ল । সেই সঙ গ্রামের সেই অতীতকালের দিনগ্ালর কথা 

কাঁব স্মরণ করেছেন, ষখন গ্রামে 'অভাবের জবালা” ছিল না, সকলেই “সদা আনন্দে উতলা? 
থাকত--পাছে আতাঁথ অভুন্ত অবস্থায় 'ফিরে বায়, এজন্য গৃহস্থরা নানাবিধ সামগ্রী প্রতি 
ঘরে ঘরে' আয়োজন করে রাখতেন । ফলতঃ তখন আনন্দের কোলাহল আঁতি মনে(হর । 

শুনিতাম প্রাত্িন গ্রামের ভিতর | সূর্য অন্ঞ গেলে (প্রাতি গৃহে বাদ্যরব* ধ্থানত হোত, 
“কোথাও বৈষবগণ মংদঙ্গ সাহত গাইত হরির নাম- গণত সুলালত'। তারপর আকাশে চশ্দ্ু 
ডাঁদত হলে গ্রামবাসী সকলে নিলে 'বাজায়ে মৃদঙ্গ। ভ্রামত নগরণী পথে, করে নানারঙ্গ” কোথাও 

বা চতুস্পাঠীর পণ্ডিতগণ “নস্যের শামুক" হাতে নয়ে ন্যায়” সাংখ্য, পাতজজল, বেদান্ত' বিষয়ে 

'শততক কলরবে, রাস্তায় চলতেন এবং যাঁর গলায় ষত জোর, তিনি 'ব্যাকরণে” তত জয় 
হতেন। সম্ধ্যাবেলা “সরোবর ঘাটে” বসে তান দেখতেন, বংক্ষতলে “সংসার চিন্তায়”, কিত কত 
শহাজন' বসে বসে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করছেন, কেউ বা অপরের কথায় 
“ঘাড় নাঁড় সায়' 'দিচ্ছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পারক হিংসার ভাব 'ছিল না কাটাইত সুখ 
ভোগে কাল সবে, হিংসায় বিরত" । অদরে দেখা যেত 'গজেন্দ্ু গামিনী+ “পজ্লীর কামিনণ'রা 
কিক্ষেতে কলল?' নিয়ে সংসারের নানা কথা বলতে বলতে জল নেবার জন্যে সরোবরে আসছে, 
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__ কেউ বা পরপ,রঃষের নখ দেখে পঙ্জায় গাছের আড়ালে পঃকোঠ্ছে, ত। দেখে কাঁবর মনে 

হোত) 'মেঘেতে তড়িং যেন লুকায় আকাশে । পাঠশালার ছয় হলে ঝালকেরা কলরব করতে 

করতে বাঁড় ফিরছে, কখনো সকলে গ্লঞ্গার গত" গাইছে সমস্বরে- এদের সঙ্গে কাঁবও শৈশবে 

কত থেলা খেলেছেন, সেকথা তাঁর মনে পড়ে। বর্ষাকালে নদীর জলের সঙ্গে মৎস্য অথনন' 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতো, ফলে পে সব মাছ 'থাইত মনের সাধে পুরবাসীগণ” সেকথাও 

যেমন তাঁর মনে পড়লো, তেমান রান্তকাপে নরমাংস, ভোজনের লোভে িস্করের প্রায়” 

কুমশর” কেমন ধারে ধীরে জনপদে আসতো, সে কথাও তাঁর মনে পড়লো । বর্ষাকালে 

বদযতের ঝলক ও বজের গণভীর শব্দ কিভাবে ভিলাইত একেবারে সকলের মন*- সে স্মণতও 

তাঁর মনে জেগে উঠলো । আবার “হমন্ত, 'শাশর কাল*এ গ্রামের খালে “সদগরিদ্রব্য? 

[নয়ে অগ্রাণত তরী এসে ৬পাশ্থত ছোত--সে সব জন্দর দৃশ্য ? সেব্যস্ত সংসার ? 
সেরূপ আনন্দময় বাণজ্য বাপার 2 এখন কোথায় চলে গেল “লে কবি আক্ষেপ 

করছেন। প্রভাতে নবোদিত সযেরি আলোয় সমস্ত গুকীতি ষখন অপার আনন্দে উথলে 

উঠতো, তখন “আনন্দ অন্তরে "গ্রামের প্রান্তরে বেড়াতে যাবার মধুর প্রকীত তাঁর মনে 

পড়লো । মুকুলিত আম গাছের পাতার আড়ালে” বসে কোকলের সুমিষ্ত স্বরে ডাকের 

সঙ্গে কাঙংরিয়া নারাদের উল্লাপ অন্তরে''অপভ্য গীত", হরিণদের (নিভয়ে বিচরণ দশা তার 

স্নতিপথে আর হোল । "গ্রামের মধে।তে' অপুবন্দশন গৃহ ও আ্ালকা শে।ভা পেত, 

চণ্ডীর মান্বরাট ছিল স্ুন্বর এবং সেখানে শত শত ধনবান ব্যাস্ত পজা দেবার জন্য আসতেন । 

কাছেই দুর্গসন” যে বিরা অভ্রালিকা ছিল, তার সম্মখবতা সরোবরের জল ছিল স্নিগ্ধ, 

সরোবরের ধারে ছিল প্রস্চুঃউত চাঁপা ফুলের গাছ-সব মিপিয়ে মেই অপর দশন অস্রালিকা 
দেখবার জন্য বহ.লোক আসতো-এখন সেই অষ্র।পিকা নেই, “আঁদ্বতখয়কাল* স্বরূপ 
“হারপাল' নেই, সেই অগণিত দাসদাসন কমণ্চারশ নেই, সকলই ধ্বংস হয়েছে । | 

বৈশাখী পণর্ণমাঘ় এই গ্রামে প্রচুর সমারেহ হোত, বহ দূর থেকে লোক আসতো 

“চ'ডঈপুজা দেখতে, প্রতি ঘরে ঘরে কটু'ব বান্ধবগণ” আসতো -গ্রামবাসারা সেই ণদনতরর 
আঙংলদে আন/“€ কাটাতো । কমে অন্ধকার ঘানয়ে আশতো? আকাশে একে একে ফুটে 

উঠতো তারা । তারপর বথন চাঁদ উঠতো, তথন কব শোভা হইত গগনে ।” তিনদিন 

সমন্ত গ্রাম কোলাহল ম*খর থাকতো, বাদ্যধবাঁনতে আকাশ বাতাস হোত মুখারত--গায়কগণ 
স্মধ।র স্বরে গন গাইত, তার সঙ্গে 'ন।চিত নত কপগণ” জ্ঞাতবম্ধু দাস্দাসদ নিয়ে কাঁদন 
মান'ষ পরম পাঁরতীপ্ততে কালবাপন করতো, গ্রাম আলো।ময় হইত, অপ দশ্য-ষেন 
ইন্দ্রালয়” হয়ে উঠতো । 

যে গ্রামে এত শোভা ছিল” যেখানের বাসিন্দারা কত স্ত্খে দিন কাটাতো, এখন 
সেখানে সকল কছুই নিরানন্দ, মলিন। গ্রামের সেই 'মহাআগণ” বারা নানাভাবে গ্রাম- 
বাসীদের হিতকর কা করতেন, তাঁরা পরলোক গমন করেছেন-_তাঁদের নাম এখন "ত্রীমতেছে 
স্ম.তরাজ্জে। সেই আনন্দময় গ্রাম এখন অরণ্য সদ;শ এমন [নিজ'ন স্থানে পাঁরণত হয়েছে যে 
পথ হাটতে পাঁথকের মন ভিয়ে কম্পমান হয় সদ, ॥ বদ্ধূর সঙ্গে নৌকায় করে এসে গ্রামের 
অবস্থা দেখে কাব 'কা1দলাম হয়ে অচেতন” । অথচ এই গ্রামে এসে মা ও ভগ্রশকে দেখবার 
জন্য জাহুবীর প্রবল তরঙ্গ' উপেক্ষা করে নৌকাযান্রা করোছলেন তান! বালাকালের 
বন্ধ্দের সঙ্গে দেখা হবে বল্পে মনে তাঁর কত আশাই না ছিল! তীরে নেমে বন্ধুর সঙ্গে 



হারা রটরর্পরার- পর বস. কপ” ৯ প্ীগাশি আশ শে আদ সলনি ১ সির ৩ ও আপ আসলো এ এপ ররর মারার এরাই... এজি 

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে 

শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকপ্পবদ্ধ 

(শক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার 
গণতন্ত্করণের নীতিতে বামক্রণ্ট সরকার দাওপ্রা তিজজ্ত। 

পশ্চিমবত্গের ইতিহাসে শিক্ষাখাতে সর্কালশন রেকঙ পাঁরমাণ টাকা ব্যয় 
হবে এই বৎসর প্রায় চার শ আঠার কোট টাকা । 

বামফন্ট সরকার গত ৬ বৎসরে ১৬০০ প্রাথামক ও ১৫০০ মাধ্যামিক 
[বদ্যালয় »থাপন করেছেন । বাহাওরু লক্ষ শিশ। অথতি ছয় থেকে দশ খছণ 
বয়স [শশুদের তিরানববহই শতাংশ প্রাথানক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। 
এছাড়া যেসব শিশ,কে এখনও পযশিত প্রথান্মগ শিল্ব্যবণ্থায় আনা খায়ানি 

তাদের আংঁশক সময়ের জন্য প্রথামুস্ত শিক্ষা প্রকণ্পের জযোগ দেওয়া হুয়েছে। 
১৯৯৮২।৮৩ সালে এক লক্ষ ষাট হাজার শশহকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে। 

প্রাথামক বিদ্যালয়ের ছাব্খশ লক্ষাধিক শিশুকে পুষ্টি কমণসচণর 
আওতায় আনা হায়েছে। বয়দক শিননর সুফল পাচ্ছেন ৮ার লক্ষ মানুষ | 

আদিবাসী [শিশুদের জন্য চারশ প'চাশি প্রাথামক 1বদ্যালয় খোলা হয়েছে। 

নাধ্যামিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন লক্ষ আশি হাজার ছাব্র-ছাত্রী পিন 
বাঁওদান শ্রকন্পের স্রাবধা পাচ্ছে 

নারী শিক্ষা এবং তফাসলা ৬ আদিবাসী অধয্যাষত এলাকায় 1শমগ 

[বতারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । কলেজীর শক্ষা প্রসারের মল সোকগ 
অপ্যাহত রয়েছে। 

রাজ্যের গ্রন্থাগারগযীলকে অথ ও প্রচুর পারিমাণে গ্রন্থ সগবরাহ করণে 
গণাশক্ষার প্রলারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

বামফন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ | 

চে 

--পাশ্চমবগ্গ সরকার | 

--৩থ্য ও সংস্কীতি ৭১১৬ ৮৩ -- 
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তাড়াতাড়ি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করলেন, কি“তু সমস্ত গ্রাম নির্জন 'জিনহীন পুরী যেন 
“কোথায় বাজার ? কোথায় বা কোতোয়ালী ? ?কছুরই চিহ্ন নেই। বন্ধুর বাড়তে 

সে রাত্রে তিন গ্রামের দূ্দখার বিবরণ শুনে হইলাম জ্ঞান হত ।” অনেকক্ষণ কাঁদবার পরে 

তাঁর শোক ভোলাবার জন্য আকাঁঞ্লা নিদ্রাদেবী” । সকালে গ্রামের ভেতর প্রবেশ 
করে দেখলেন পিমপ্রি যেন গ্রাম । প্রবল জ্বরের তাড়নায় গ্রামবাসী মম? কোন 
বাড়ীতে জংরগ্রম্ত মা পুন্ত্রে শোকেতে” কাদছে» কোন বাড়তে পট শিশুর আকার” পড়ে 

আছে, সেখানে আর কেউ নেই, কোন বাড়িতে মৃত শিশয কোলে মাতা জখরে অচেতন 

হয়ে পড়ে আছে। 'কএক বরষে গ্রামের সহঘ্র সহ লোক" মের আলয়ে' গেছে, তাই 
অটালিকাসনৃহ জনশ.না, পথের উপর মৃতদেহ পড়ে আছে, সংক.রের লোক নেই-- 
মুখের আলয়' স্বরূপ গ্রামটি এখন গনরানন্বময়” হয়েছে । সব দেখে অর্জানা ভয়ে কবির হৃদয় 
কে"পে উঠলো। তাঁর বাকয়োধ হলো॥ পা কাঁপতে লাগলো, চোখ জলে ভরে উঠলো । 
“কেনরে এমন দশা ঘাঁটল এখন ?* কবি ভাবতে লাগলেন ।॥। ভারতে অনেক সন্দর সংন্দর 

স্থান রয়েছে, সে সব ছেড়ে দেশ ওননীর এত দশা দেখবার জনোোই কি তান গ্রামে 
এসেছেন--কবি মনে মনে প্রশ্ন করেছেন 

“সে সব ত্যা্জয়া এবে কাঁদবার তরে, 

কেনরে আইপি তুই ফিরে নিজ ঘরে 2" 
এই হে।ল গবজনগ্রাম” কাব্যাটর গবজনগ্রাম” নামক প্রথমাংশের কথাবস্তু। 
অতঃপর প্রস্াত বিয়োগে তস্যাঃ স্ুতঃ নামক দ্বিতীয়াংশের সারসংক্ষেপ করাছি। এই 

অংশট তিনাটি সগে“বিভন্ত ॥ প্রথম সগ্গ আরনভ হয়েছে এইভাবে-- 

কেন শন/ময় আজ হেরি এ সদন, 

শান্যময় মণ কেন ক্ষণ সবদক্ষণ 2 

না দোথয়া নখড় মধ্যে যথা পাঁক্ষনখরে, 

চংকার শাবকবন্দ করে উধর্ব শিরে, 
তেমনি ক্ুম্দণ পণ“ কেন এ আবাস 
বিলাপিছে পুরজন ছাড় ঘনশ্বাস-"। 

কাঁব দেখছেন যে তাঁর ণপতা বসি একাক নি্জনে” গমরে গূমরে কাঁদছেন পবপ্রবেশধারণ*" 
হাতৃগণ' ক্রদ্দনরত, বষমবেদনা দাসী”, “পান ভোজনের পান্্” 'রাখি ৬মিতলে” আঁথিজলে 
ভাসছে । কারুর নাহ অন্রপানে রুচি ॥ কোথাও বিলাসের চিহ্মান্ত নেই, কারুর মূখে 

হাল নেই-_সব্রই 'সত্বভাব" বিরাজিত। কাঁবর মাতা এগন্নাছেন লোকান্তর' এবং সেইগন্য 
'নাহি গৃহলক্ষণী। ঘর তাই তমোময়।” 'নিদয় কৃতাস্ত' ঘরের “দপশটকে নিভিয্লে দিয়েছে, 
মাতার্প গহ 'রাবি' অন্তগত হওয়ায় এখন “সকলি আঁধার” সূ পুনরায় উার্দত হয়, কিন্তু 
মাতা তো আর ফিরে এসে কাঁবর 'মানস আঁধার দর করবেন না । পন্দর পাখণ সুবিধা 
পেয়ে নপঞ্জর” থেকে পলায়ন করলে সে ক আর 'পিঞ্জরে ফিরে আসে ? 

মেঘ হতে পাতত বৃষ্টি পবত কন্দরে জমা হয় এবং তা নদীরুপে দেশে দেশে প্রবাহিও 
হয়ে “জীবনে, জীবন দান কার্প, সযতনে। পালে কত শত তর; লতা, গ:ুলগগণে” তেমনি 
ঈশ্বর দয়া হগ্গ হোতে জননীর--হংকৃপ”--এ পাতিত হয়ে স্তন্য দুগ্ধাকারে প্রবাহিত হয়ে 
সম্তানদের পালন করে ॥ জনন এখন সেই গ্নেহ 'নয়ে চলে গেছেন, জগতে সে অভাব কে 



সংখ্যা ৫ ১ম বাংলায় দ্বিতীয় শোককাব্য ও কবি কেদারনাথ দত্ত ৩৯ 

পূণ করবে 2 সন্তানকে “কোলেতে' নিয়ে ঘুম পাড়াবার জন্য তিনি কত বত্ব করতেন এবং 

সন্তান না্ুত হলে তার পাশে 'অঞ্চল' পেতে শুতেন, সন্তানের কান্না শুনলে চঞ্চল হতেন, 

তার রোগ ছলে “অন্ন, বিরাম, শয়ন' ত্যাগ করতেন, সন্তানের জন্য কত খাদ্য 'ল্কায়ে 

রাখতেন ॥ এখন কে আর তা করবে ? এখন ক্ষুধা পেলে কাকে আর না বলে ডাকবেন ? 
সন্তান খেয়েছে কিনা কেই না তা জানতে চাইবে ? সম্ভানের শুভ দেখে কেই বা উল্লাসিত ও 
গাঁৰত হবে 2 সম্ভান পড়তে যাবে বলে প্রাতঃকালে উঠে নিজের শরীরের পানে না তাকিয়ে 

গঙ্গা লনান করে অন্ন প্রদ্তৃত করতেন, গ্র'মকালেও সম্তানের আহারের জন্য জবলন্ত উনানের 
' ধারে না খেয়ে বসে থাকতেন । এসব পাঁরত্যাগ করে তান এখন দূর দেশে চলে গেছেন। 

স্বয়ং জগজ্জননী মাতৃরূপে ধরাতে আবিভঠত হন--াতাঁন এখন যেখানে চলে গেছেন 

; সন্তানের দুঃখের কথা সেখানে কি তাঁর মনে পড়ে না? যে স্বর্গপুরে মাতা আছেন, সেথানে 
 দ:ঃখের লেশমান্ন নেই, সেখানে সবদাই আনন্দের ম্লোতঃ অবিরাম" প্রবাহিত । গৃহের সবণ্ত 
সাতার স্নেহের নিদশনগ্ীল দেখে, লোকের মুখে মাতার প্রশংসা শুনে বুকে বেদনা অনুভূত 
হয়, কারো কণ্ঠে মা” ডাক শুনলে প্রাণ আনচান করে ॥ এ সংসার মোহময়” ॥ এবং সময় 
হলে সকল কিছুই কালরূপ জলে" লয়প্রাপ্ত হবে এটা জানা সব্বেও তব কাঁদে এ পরাণি”। 
কলস? কাকে নিয়ে পল্লী নারীরা দলবদ্ধভাবে জল আনতে গিয়ে মাতার গুণগান করে, 

বাড়তে এসে রমণখরা মাতার জন্য চোখের জল ফেলে । কাঠুরিয়া বক্ষচ্ছেদন করলে আশ্রয়চ্যুত 

পাখখরা যেমন হাহাকার করে, তোন মাতার বিচ্ছেদে তার সম্ভানরা হাহাকার করছে। 

মাতার আপন পর (নার্ধশেষ আতিথেয়তা, পাড়া-প্রাতিবেশ?র প্রতি দয়া, তাদের দুঃখে 
সহানুভাাীত জ্ঞাপন ও সাহাধষ্য দান এখন কবির মনে পড়ছে । 'নিদ্রাকালে তিনি দ্বণ্ণে মাতাকে 

সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত দেখেন, কিন্ত; নিদ্রান্তে দঃথে বুক করে বিদারণ" । তাঁর মনে 
হয় মাতার 'বিদেহ? ভয় এখনও “বাংসল্য বশে আসেন ভূতল?। 

শদ্ধতীয় সগের' কথাবন্তু £ একদিন রান্রে কবি স্বপ্নে একাট অন্দর তোরণ দেখলেন, 
তোরণের উপর পহণ্যদেশ' এই শব্দাট সোনার অক্ষরে খোদাই করা আছে । তোরণের ছারশর 
প্রশ্নেব উন্তরে তিনি যে মাতৃহারা একথা তিনি জানালেন। দ্বারা জানালো যে নরললা 
সমাণ্ধ করে মানুষ এখানে এসে অনন্ত সুখে থাকে এবং অন্পদিন পে সম্ভবতঃ কবির জনন? 

এখানে এসেছেন । মাতাশবচ্ছেদে কাঁবর কাতরোস্ত শুনে ছ্বারণ দয়াপরবশ হয়ে মাতার সঙ্গে 
কাধকে দেখা কাঁরয়ে দেবে বলে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলো-_কাবি বহ; অদস্টপ্ব আশ্চ্ষ- 
রমণখয় দশা দেখতে দেখতে পথ অতিবাহিত করতে লাগলেন, তান প্রথমে তাঁর জোথ্ঠ 
ভ্রাতাকে দেখে কদিতে কদিতে তার পা ধরতে গেলেন, কিন্তু “কে ধারতে পারে, বায়হ-দেহে? | 

কাঁব জোন্ঠটভাতার সঙ্গে জননশকে দেখবার জন্য অগ্রসর ছলেন--পথে রামচন্দ্রের পদ সেবারতা 

সীতাদেবকে দেখতে পেলেন। তাছাড়া শিব, পার্কতা, গণেশ কা্তক, বিধু রুক্মিণী, 
কৃত, পাণ্ড, স্াবন্তরী, সত্যবান সকলকে দেখতে দেখতে শেষ পধদ্ত তান মাতাকে 
দেখলেন। তিনি কাঁদতে কদিতে মাতার পদ স্পশ" করতে গেলেন, কিন্তু কে পারে ধরিতে, 

হার কিরণ মিহির? আত্মময়শ মাতা নাহ প্বের শরীর!” মাতা বললেন যে শোক যে 
1ক পদার্থ এখন তা না জানলেও সন্তানের ম;খে শোকের চিহ্ন ও চোখে অশু দেখে 
তাঁর প্রাণ কেমন করে। তিনি পনত্রকে লান্ত্বনা দান করলেন । পপরদ্বারণ' তাঁকে সযত্গে 
ধর্ম পালনের উপদেশ দিলেন এবং বললেন মত্যুদ্ধারে উপস্থিত মান্ষকে পাব সকল 
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[ছুই পারত্যাগ করতে হয়, শুধ; ধমহি তার সঙ্গে থাকে। আত্মা আঁবনাণী, তা লোক" 
লোকান্তরে ভ্রমণ করতে থাকে, সেই সময়ে পাণের স্বরূপ ধমহি শুধু তার সঙ্গে থাকে। 

নিদ্রাভঙ্গ হলে কাঁব-নাতাও ভ্রাতার জন্য শোকাকূল হয়ে উঠলেন, কিন্ত; সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন, 
গনরর্গ কভু নহে এ স্বপনে, ঈম্পর তাঁকে 'অমুতদমান” ধিমফিল' দেখালেন স্বগ্ঠের মধ্য । 

প্রভাতে শম্যাত্যাগ করে তিনি ধখন গঙ্গার তারে গেলেন, তখন সমস্ত প্রকৃতি আনন্দমগ্র | 

[তান গঙ্গাকে উদ্দেশা করে জানালেন যে গত সন্ধ্যায় যে সূ্ধ 'পশ্চিমসাগরে' ডুবেছিল, আজ 

তা আবার প্বণদকের গঞঙ্গ।বক্ষ থেকে উাদত হচ্ছে । কিম্ত; তার মাতাকে তিনি যে গঙ্গাবক্ষে 

[বসজ“ন 'দ্য়াছেন, সেই মাতাকে কি গঙ্গা আর ফেরত 'দিতে পারেন না । গঙ্গা যানি স্বয়ং 
কন্যা হয়ে তাঁর মাতাকে হিমালয়ে বিসজন দিয়ে এসেছেন, তান র্পেই বা মাতা যে 'কি 
রত্ন তা জানবেন? তারপর সতেজ প্রখর হয়ে উঠলে কান পক্ষ মনে গহের পানে 
চললেন। 

'তিতীয় সগেবি বিষয়বস্ত; 2 দুরভ্ত শ.ল'রোগ্নে মাতার মৃত হয়েছে অসহনীয় যন্ত্রণ। 

মধ্যে। মৃত্যুর পূর্বে তিন উন্ধম চিকংসককে 'নয়ে আসেন । ওষধ পানের পর তান 
মাতাকে সযত্বে একটু দুগ্ধপান করান । কিন্তু তন আর ওষধ খেতে চাইলেন না, ধীরে 

ধারে তাঁর বাকরোধ হোল ॥ তখন তানি পুনরায় চিকিংসককে নিয়ে এলেন- সেই 'চাকৎসক 

[নজে বিশে অসংচ্ছ হলেও বন্ধূত্বের সম্মান রক্ষার জনোই বন্ধুর মাত,কে সুস্থ করবার জন্য 

অনেক চেম্টা করলেন, 1কম্তু সব চেষ্টা ব্যথ ছোল। চিকিংসকের পরামর্শে মাতাঙ্কে 

অন্তজলা যান্রা করে গঙ্গাতীরে নিয়ে আসা হোল । সেখানে সমবেত নারগণ জানালো যে 
পাঁতিপূন্ত রেখে ইনি প্রকৃত সতীর মতো চলে যাচ্ছেন । পমুন্রবধগণ এসে মাতার সিশথতে 

স"দুূর ও পায়ে আলতা দিয়ে প্রণামান্তে কাদতে কাঁদতে বাঁড় ফিরে গেল--কঘে অন্ধকার 
হয়ে রাত ঘাঁনয়ে এল--কাঁব মাতাকে তারছ্ছ একট কাঁটরে ?নয়ে গেলেন, এবং একটি প্রদখপ 
তললেন। তখনও তাঁর আশা, মাতা হয়ত সুস্থ হয়ে উঠবেন। আশার কি আশ্চর্য 
শান্ত-_জীবকল আশাতেই তো বেচে থাকে । তেলহান 'নবন্ত প্রদীপে হঠাৎ তেল দিলে 
যেমন দীপাশখা [নভে বায়। তেমাঁন মরনোদ্যত মাতার মুখে গুষধ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
নৃত্য হোল। শোকাকূল চিত্রে মাতার মৃতদেহ নিয়ে তিনি গশাতীরে উপাস্থিত হলেন। 

অতঃপর দাহকার্যের জন্য মৃতদেহকে শ্মশানে আনা হোল । মথাঁবাধ মৃতদেহে ঘত লেপন 
ও গাঙ্গাজলে স্নান করাবার পর চিতায় শয়ান করান হোল এবং অগ্রজ মুখাগ্নি করলে চিতায় 

অগ্নি সংযোগ করা হোল । আগুনে শবদেহ ভস্মীভূত হলে সকল ভ্রাতারা শরীরের অন্আ'দ 

অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন এবং সকলে কলা ভরে গঙ্গাজল দিয়ে 
চতাগ্ন নিবাণপত করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেলেন । 

এবজনগ্রাম” কাব্যটি ১৮৬২ খ্রাস্টাদ্দের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল । দটি অংশই একসঙ্গে 
১৮৬৩ গ্রাস্টাব্দে ঠবজনগ্রম" এই সাধারণ নাম দিয়ে প্রকাশিত [ ১৯০২ খ্রাস্টান্দে কাব্যটির 
ণত্ধতীয় সংশোধিত সংস্করণ'ও এই নামে প্রকাশিত হয়। ] হওয়ায় এবং 'প্রসাতি 
বিয়োগে তস্যাঃ সত অংশটি সম্পর্কে কেদারনাথ তাঁর স্বালীখত জশবনণ গ্রন্থে পৃথকভাবে 
কোনর.প উল্লেখমাত্র না করায়, এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে দুটি অংশ শুধু যে এক 
সঙ্গেই রচিত হয়েছিল, তাই নয়, তীয় অংশটিকে প্রথমাংশের পাঁরপূরক হিসাবে একটি 
সামাগ্রিক কাব্যের কন্পনাই তান করেছিলেন । কয়েক বৎসর পূর্বে ( ১৮৫৬ খরথস্টা্দে ) 
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জন্মপপ্র্ উলার দ:দ্পা দেখে কাবর মনে যে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল, ১২৬৮ সালের 

জোন্ঠ মাসে (১৮৬১ এণপ্টান্দের মে-জুন মাসে ) তাঁর প্রথমা পত্বী সয়ামনীর আক্নিক মৃত্যু 

সেই বেদনাকে তীব্রভাবে উদ্দরন্ত করে দিয়েছিল । তবে শবজনগ্রাম” শীর্ধক প্রথমাংশে 

কোরনাথের বাস্তব আঁভন্্তা ষতটা অংশ আঁধকার করেছে, প্রসাতি বিয়োগে তস্যাঃ সৃতঃ 

অংশে ঠিক সেই পরিমাণ বাস্তব-অনসূতি লক্ষ্য করা যায় না। কেননা কেদারনাথের 
মাতীবয়োগ হয় কাব্যটি রচনার অনেক পরে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে । অবশ্য এজন্য কাব্যটিকে 

সম্পূর্ণ কাগপাঁনকও বলা যায় না। প্রথমা পত্রণর বিয়োগ-বেদনাকে কাব যেন পরোক্ষভাবে 

কাবাটিতে রুপ দিতে চেয়েছেন বলে মনে হয় । অথ।, কেদারনাথ কল্পনা ছ্বারা তাঁর মাতৃহারা 

শিশুপ্ত্রের স্থান দখল বরে প্রকারাস্থরে অশ্তরের সুগুগ্চশোকের উৎসম্খটিকেই নিগণলিত 
করতে চেয়েছেন । প.বেহি বলোছি ষে কাব্যের এই অংশটি কেদারনাথের সম্পূর্ণ মৌলিক 

সট্টি। সুতরাং কাব্য।ংশটিতে 1তাঁন যে আদ্ন্ত মাতৃহারা শিশ্পুত্রের ভূমিকা পালন 

করতে পেরেছেন তা নয়, আবার তাঁর পাঁরবারিক জীবনের সঙ্গেও কাব্যাংশাঁটকে মেলাতে 

গেলে দিছ: কিছু অসঙ্গীত বা তথাগত বিচ্াতিও চোখে পড়বে । যেমন দ্বিতয় সগে 

সবজোন্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর যে কথা উা্লখিত হয়েছে, তা বাস্তব সত্য, কিন্তু তত'য় স্বঞ্গে 
সাতার মুখাগ্ি করবার কাজে 'আ'সয়া অগ্রজ, আগ্ন কারিল অপণ্ণ” বলে যে উল্লেখ পাওয়া 

যার, তা তথ্যসহ নয়। কেননা কেদারনাথ িতানাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু 
তাঁর দুইজন অগ্রজই মাতার মৃত্যুর আগেই পরলোক গমন করেন ॥। তাছাড়া আলোচ্য অংশে 
কাব তাঁর ম।তার “সত, রাখ পুত্র, পাতি অথ৭ৎ সধবা অবস্থায় পরলে।কগমনের যে চিত্র 

13য়েছেন, তাও প্রকৃত নয়” কেননা কেদারনাথের একাদশ বষ বয়ঃকুমকালেই তাঁর ?পতা 

আনন্দ চন্দ্র পরলোক গ্রমন করেন ! বপ্ত:তঃ কেদারনাথের বাস্তিজবীবনের সঙ্গে কাব্যটির 
হুবহু, মল নেই, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁর সষ্ট কাব্যের সবাংশে মিল আশা করাও উচিত 

নর, কেন না কাবামান্রই কবিক্রপনাধ সষ্টি, কবির জীবনের ফটোগ্রাফ মাত্র নয়। এখানে 

মাতৃহারা ঠশশপুন্রেব বেদনাকে কাব অসীম কল্পনা বলেও স্হান.ভাতর দ্বারা নিজের মধ্যে 
সত্য করে ত্লতে গেয়ে 'ছলেন, সেক্কারণ তথাকাঁথত বাস্তবের সঙ্গে কাঁবর স্বেচ্ছাবিহারিণী 

কঙপনার এমন ওতপ্রোত সধামশ্রণ হয়ে উভয় অংশের শোককে একটা কাব্যের মধ্যে একীভূত 
করে দিয়েছে । তাছাড়া ছাতার পটভীমকার্পে একটি গ্রমীণ পরিবেশকে বেছে 'নিয়ে 

কাব্যাটতে তান যেন প্রথম অংশাটিরই সম্পণ্ণতা বা 'বস্ততি সাধন করতে চেয়েছেন। 

পাঠকের কঙ্গনার দ:ট অংশের মধ্যে যে আপাত-ফাঁক, তা একটি প্রবল ও বৃহৎ শোকভাবের 

দ্বারা পূণ" হয়ে যাবে, সম্ভবতঃ বেদার্লাথ এপি কম্পনা করেছিলেন । এবং আমার মনে 

হুয় সোদক য়ে দেখলে কেদার্নাথের প্রত্যাশা যে খুব তযৌন্তক তা নয়। একাঁদকে 

জননী, অন্যারকে জন্মভূমি-দংয়ের বিচ্ছেদ বেদনার তঈব্রতা 'নিয়ে মানুষের চিত্তে কিভাবে 

ঈশ্বর 'িভ'রতা, ধমণভাবভাবৃকতা জাগে, সব হ।রিয়ে মানুষ কিভাবে সব্ব ফিরে পায়, 

এমন একটা সত্যের দিকেই তিনি হয়ত বা আমাদের দহস্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এ 

দৃষ্টিতে দেখলে আপাতধবিচ্ছি্ন দুটি অংশকে বূহত্তর জীবন গ্রন্থের এীপঠ ওাঁপঠ বলেই 
মনে হবে। | 

 পধবজনগ্রামের'র প্রথম অংশ'টিতে ইংরেজ কাব গোহ্ডস্মিথের কিছু অন্প্রেরণা 'ছিল সন্দেহ 

নেই, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য কাঁবদের সঙ্গে কেদারনাথের তখনই যে বিশেষ পরিচয় হয়োছিল, 
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কাব/টির ইতগ্ততঃ সে প্রমাণ ছড়িয়ে আছে । দ্বিতাঁয় অংশাঁট কধির মৌলিক কৰ্ুপনা প্রসংত 

হলেও কাব্যঘেহটি গড়ে তুলতে তান ষে মধুপংদনের দ্বারা 'বশেষভাবে উদ্ধঃ্ধ হয়েছিলেন, 
তার স্পণ্ট প্রমাণ আছে। সে বিষয়ে এখানে সংক্ষেপে কিছ; আলোচনা করাছ। উানশ 

শতকের বাংলা কাব্যে মধ।সদ্রনই প্রথন “সর্গ-এর পারকম্পনাটি আনেন । মধ।সং্রনের 
অন:সরণেই কেদারনাথ ণবঞ্জনগ্রাম' কাব্যের 1স্তায় অংশকে নাট সর্গে বিন্যস্ত করেছেন। 

তীয় সর্গে সবর্গপুরণীর পাঁরকজ্পনায় মধসদনের “মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রেতপুরী” নামক 

অস্টম সগে'র অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়, তৃতীয় সর্গে মাতার মৃত্য ও জাহ্বশতশরে সেই 
মতদেহ সংকারের দশ্য বর্ণনায় কেদারনাথ 'মেনাদবধ কাব্যের 'সধাস্কয়া” নামক নবম 
সর্ণের কথা বিশেষভাবেই স্মরণ করেছেন ॥। মধ.সদনকে তানি “মহ।কাধ রুপে কাব্যের 

ভমকাতে উল্লেখ করেছেন । সুতরাং মধুস:দনের খারা 1তাঁন আরো কতভাবে অননপ্রাণিত 

হয়েছেন, তা কাব্যাটতে ব্যবহৃত শব্দগ;লির দিকে তাকালে বোঝা যায় ॥। শুধু শব্দমান্র নয়, 
ভাবের দিক দিয়েও তান মধুসদ্ধনের কাছ থেকে ক পারমাণ খণ নয়েছেন, কতকগযীল 
্ছান উদ্ধার করে তা দেখানো যেতে পারে। 

'ঘেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সগে' প্র বারবাহঃর মৃত্য সংবাদে শোকাকূল রাবণকে 

মন্ত্রী সারণ উপদেশ দন করলে রাবণ তার উত্তরে ৰবলেন-_- 
জানি হে আম, এ ভবমন্ডল 
মায়াময়, বথা এর দ$খ সুখ যত। 

[কন্ত; জেনে শংনে তব কাঁদে এ পরাণ 
অবোধ--- ইত্যাদি । 

এর সদশ অংশটি হোল প্রথম সগের এই অংশ-- 

কিন্তু মোহময় জান এ ভব সংসার, 
আনত্য সকলই ষে অসার আধার । 

[কম্তু জান শুধ, তবু কাঁদে এ পরাণি॥, 

মেঘনাদ বধে'র অষ্টম সে রামচন্দ্র যখন দশরথের পাদধদ্দনা করতে গেলেন, তখন, 
নারিলা স্পাশতে পদ । কহিলা সংস্বরে 

রঘজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙজে 1 

নহে-ভ্তপ্ব দেহ এবে বা দেখিছ, 
প্রণাধিক ! ছায়ামান্্! কেমনে ছতইবে 
এ ছায়া, শরীরী তুমি 2..'ইতাাঁদ। 

এর সঙ্গে দতীয় স্গে মৃতা মাতাকে দেখে কাব ষখন 

'অগ্রসরি চাছিলম স্পাশতে চরণ, 

1কম্তু নারলাম তাহা কারতে ধারণ । 

কে পারে ধারতে, হায় ! কিরণ 'মাহর ? 

আত্মমগ্ন ম।তা, নাহি প্বে'র শরশর”। 
এই অংশষির পাঁরকজ্পনার মিল অত্যন্ত স্পন্ট। আব।র মেঘনা বধে'র প্রথম সগ্গে* 

প্রাসাদ প্রাকার থেকে বারবাহুর মৃতদ্ধেহ দেখে “মহাশোকে শোকাকৃল রাবণ যেমন বলেছেন, 
“যে শষ]ায় আজ ত্বাম শুয়েছ কমার 
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প্রশ্নতম, বীরকূল সাধ এ শয়নে''ইতা।দ ॥, 

এর সঙ্গে গঙ্গাতীরে সংকারার্ে নত মাতার মৃতদেহ দেখে কবির আক্ষেপোত্তি- 

ধে শধ্যায় আজ মাত £! কোরেছ শয়ান, 
দোঁখ বুক ফাটে, প্রাণ করে গো কেমন' ইত)1দ 

অংশটির আক্ষণিক সাদশ্য দেখা যায় । মেঘনাদ বধ কাব্যের সমাপ্তিঙ্ঞাপক আবসমরণায় 

, চা1র1ট ছন্ন কার গ্নান সম্ধ্ নীরে, রক্ষোল এবে 
(ফা।গলা পঞ্কার পানে, আপ্র অশ্রনরে_ 

[বদা্জ প্রাঙমা যেন দশমী [বসে । 
সপ্ত দবান।শ লঙ্কা কাঁদলা বিষাদে” । 

কেদারনাথ এই অংশা্র কারুণ্য সমর্ণ করে তারি গাবজনগ্রাম” কাব)াটও সমাপ্ত করেছেন 

এইভাবে-- 

কার স্নান গৃহগাতন কিরন, সকলে, 

প্রাতমা দশমী 1দনে, ফোঁল ষেন জলে । 

টাঠল কাদয়া পর, বেমাত কানন, 
[বিহগ আবা9১ কাগজ করাতে দশ'ন” | 

এই প্রকার সংস্পম্ট অন,প্রেরণার কথা বার্থ দলেও পনব্যটিতে কেবারনাথের কৃতিত্বের 
পারচয়ও নেহা উপেক্ষণধীয় নয়। কব্যাটতে ইতন্ততঃ তাঁর অন্রাস্ত কাঁবপ্রণতার যে প্রকাশ 

লম্মন্য করা যায়, সে স'পকেও আমাদের অবাঁহত হওয়ার প্রয়োজন আহে । এমন দহএকটি 

চ্ছানের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা প্রয়োজন শপে কার । জন্নগ্রমে পুনঃ প্রত্যাবতনান্তে শেশব 
সমতর অনুধ্যান করতে 1গয়ে জাবনগ্রতযাধে বদযাশিক্ষার সনতরপাতের কথা কাবর মনে 

পড়েছে । শেশবো16ত চাপল্যে তান তখন পাঠশালা থেকে নত্কাতলাডের কামনায় যে 
ক্প ব্যাকধল হতেন, এতকাল পরে সে কথ তার মনে পড়ায় ষে বানশ্র মনোভাবের সন্ড 

হয়েছে, সে কথা (তান এইভাবে প্রকাশ করেছেন, 

'গ্রূর নকটে 

শিখতে যাইয়া পাঠ, পাড়য়া শঙ্কতে, 
ভাবতাম সেই কালে, কতার্দন পরে 

ডদ্ধার হইব আমি বিপদ সাগর । 

এবে পে বিপদজাল কত মিষ্ট, হায়; 

সংসারে পড়িয়া ভাবি, অনাথের প্রায়? । 

অনুভ্যতির অস্ত্রান্ততায় এ স্ত্য যেন দেশকাল-নরপেক্ষ হয়ে উত্তেছে ॥ কবির সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠকচিত্তও যেন শৈশবে উত্তীর্ণ হয় এবং সেকালের দ-ঃখের কা্াগলতে একটা অনাস্বাদিত 

পূর্ব মাধুর্য অণহভব করে মনে মনে বলে, হায়, ক ।ৰনই না চলে গেছে ! 
শৈশবে ঘ্ঘ্ত সকল কছ,কে পুঙখ।ন:পুত্খরূপে বর্ণনা করতে অক্ষম বলে কেদারনাথ 

অবশ্য আক্ষেপ করে 'লিখেছেন, 

“আরো কত দোঁখতাম বাঁপয়া তথায় 
বাঁলতে না পার লব, বাক/ভাবে ছায়'। 

কিস্তু তান বেটুকু করতে পেরেছেন, তার মধ্যে কোথাও কোথাও পোন্নব" ফুটে উঠেছে । 
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এমন একটি স্থান হে।ল-_সরোবর ঘাটে বসে চত্দিবস্থ নানা দ্শোর বণনা প্রসক্ষে পলীর 
কুলবধ্দের জল আনতে বাওয়ার বণ । “নার সারি” গজেদ্দ্র গমন) পলির কামিনী'রা 

কলসগ কাঁথে সংসারের নানা কথা 'নজেণের মধ্যে আলোচনা করতে করতে সতকভাবে 

সরোবরের দিকে আসছে, কিন্ত; হঠাৎ পরপুরুষের আবভব ঘটায় তাদের অবস্থা বর্ণনা 

করতে কাব একটা ভাষা 'চন্ত্র আঁকলেন এইভাবে 
দেখত যখন, 

পরপুরুষের নখ, লাজে অচেতন 
হয়ে, লুকাইত তবে, তরুগণপাশে 
মেঘেতে তাড়ত যেন পঃকায় আবাশে? 

বণ“ন।টির মধ্যে বাংলার পল্লীনারীর পাখল্য ক্রীড়া ও সোন্দ্হ যে কেবলমান্র প্রকাশ 

পেয়েছে, তাই নয়, বন্ষান্তলালবাতনিীশ নারীগএলর মেঘাবতি আকাশে তাঁড়ভের অবস্থার 

প“ঙগো তুলনার মধ্যে কবির অভ্রান্তড সৌন্দর্য সন্ত ও রনবোধেন প্রমাণও পাওরা যাচ্ছে। 
এইরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির পাঁরচনন কাবে।ম অনান্ও অনেক আছে--গামের নদাটর 

গাঁত বর্ণনা করতে তান এখন লেখেন 'ভমজঙ্গ গননে বাঁহত সে নিরবাধ, অথবা সমহ্ধেশালী 

গ্রমটির মধ্যবত অপ" দশ'ন গহাটর রত হতগ্ত্ী বণনা সঙ্গে খন জানান যে বাড়িটি 

জন, প্রাণ, ও ধনশযনা এবং সেখানে “পশ.পক্ষী মাত্র কারিছে রোদন, তখন সেহ অন্রালিকার 
ভয়াবহ অবস্থা যেন আমাদের ঠে।খের সামনে ভেসে ওঠে- অব) কা শব্দ সম্ধানে কাব 

গাঠকমনকে একওা 191192109 16৩111/5 দ্বারা আবিন্ট করে তেলেন। আবার জবর 

মহামারীতে ডৎসনপ্রায় গ্রামের বাড় বাড় ধরে ধে অবন্থা তান স্বচক্ষে দেখলেন, তার 

চত্রাঙ্কনেও তাঁর অপাঁঞসনম দক্ষত:*হ পারচয় প্রকাশ পায় । ইংরোঁজতে যে একাট কথা আছে 
+0170101810705091)3 3০961110 0611995 00 ১17৮--কেদারনাথের বণণনার গুণে 

গ্রামের হদয়-ীবদারক দৃশাগশল প।ঈকেঙ্জ টোখে। সামনে বেন প্রত)ক্ষ হয়ে ওঠে । 

আবার “শ্রসনত টাবয়োগে তন) সত অংশের সননতরপ।তহ পাগুকেপ্ মনকে বষা্দাচ্ছন্ন 
করে ফেলে কাবর বর্ণনা গহণে-কাবর ব্যান্তগত শেক যেন লর্বাপক হয়ে পাঠক মনকে 

আধকার বরে । শোকের উদ্দীপন বভাব 1হসাবে কবি ক্রমাদ্বয়ে গ্হের চততুীর্দকস্ছু নরনারীর 
[বচন ব্যবহারের যে প্থক পৃথক বর্ণ” দিয়েছেন, তার দ্বারাও পাঠঞ্চিতে বিষ!দ ভাবাটি 

ঘনীভূত ও সব্বব্যাপ্ত হয়ে পড়ে । 1হ্তীয়সগের মাতৃ।বচ্ছেদাতুর কাব একা? মৌলিক 
কল্পনা বণ ণাগনে বিশেষ হাদ হয়ে উঠেছে । মাতৃহার( সন্তানের মাতৃনাম শ্রবণে চিত্তের 
অবস্থা বণনা করতে কাব নৈগর্গিক জগতের একটা প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন ।॥ 'শৈলবক্ষে' 
সাত জলগাশি যেমন অন্তানীহত শান্তর বলে পাষাণকে বিদীণ করে নদার্পে প্রবাহত 
হয়, তেমাঁন মাতৃবিয়োগ ব্দেনা হেতু হয়ে সাত অশ্রুজল মাতার উল্্লেখমাত্র সেই 
শচত্তক্প+ পরিত্যাগ করে প্রবল বেগে 'আক্ষি দিয়া” 'বানর্গত হয় । 

কেদারনাথের জীবন ও রচনাবলী পষণলোচনাকালে আমি দহাটি বিষয়ের কথা 
বলোছ- প্রথমতঃ 'হিদ্দুধম" ও সংগ্কাতি তাঁর সমগ্র আস্তত্বের মূলে একান্ত সজ্জনবভাবে 
অবস্থিত ছিল বলেই তৎকালীন 'বাভন্ন ধমে“র ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্যেও তিনি তটচ্ছভাবে সে 
আন্দোলনের গাঁত-পারিণাঁতি লক্ষ্য করতে পেরেছিজেন, এবং 'ছিতীয়তঃ অন্তরের সৃগ্প্ত অথচ 
প্রবল ধর্মবোধই "রবতাঁকালে তাঁকে ই লল্রী। সাঁচচদানন্দ ভান্ত বিনোদঠাকুর'-এ রুপাশ্তাঁরত 



হু তে চ ? ও আাপপাগোজরহচরালস এ ০১ ৬৭৪ কাস ৯ পরে এব ও: || [ওয়ার ররর ররর 

ৰ ॥ দাও ফিরে সে অরণ্য ॥ 

প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং জুস্থ জীবনের প্রয়োজনীয় পাঁরবেশ রক্ষার জন্য 

যেখানে অরণ্যের অনুপাত হওয়া উচিত শতকরা ৩৩ ভাগ সেখানে গাশ্চিমবঙ্গে 

বনভামর পারমাণ ১৩ শতাংশ । বনভামর পাঁরনাণের সঙ্গে প্াান্চপাত, 
ভাঁমক্ষয়। আবহাগুয়ার আদ্রতা এবং প্রাকৃতিক পারিবেশ নাবডভাবে য্ল্ত। 

নিবিচিরে বন ধংস করার ফলে আনাদের দেশে যেসব আাকাতিক বিপযয়ের 
সম্ভাবনা দেখা |দয়েছে তার পো আছ খরা, পন্া এবং সবেপারি পাঁরবেশ 

দূবণ। এই প্রাকাতিক বিপষয়ের হাত থেকে পারন্রাণের জন্য আজ প্রয়োজন 

ব্যাপকভাবে বনস,জন । 

এদিকে লক্ষ্য [রেখেই সরকারী প্রচেষ্টায় বনভ্ম সজনের অঙ্গে সঙ্গে 
সামীজক জীবনের দৈনান্দন বাশের চাহদা £মটাবার জন্য সমাজীভাওখ নতুন 

প্রকল্প গ্রহণ ধরা হয়েছে । 'এই প্রকল্প পুশায়ণে থানার জনসাধরণেরই ভ্পামকা 

প্রধান। এই কম সুচঠর মাধ্যমে গ্রামের মাধারণ মানুষ, স্থানীয় ক্লাব বা 

সংগঠন, বদ্যালয়। গ্রান পণ্াাযেতানজ নিজ পাঁতিত জাম, খাল ও নদী-নালার 
ধারে, গ্রামের রাস্তার পাশে কিংবা পলীর প্রাজ বক্ষ রোপণ করে একাঁদাকে 

যেমন দেশের বনজা সম্পদ বাদ্ধতে সহ।য়তা করতে পারেন তেমান বাড়াতি 

আক উপাজন করতে পারেন এভাবে সম্য পধনজ সম্পদ হবে জামর 

»াঁলাক্র ব্যান্তগত সম্পর্তি যা |নজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছ।ড।ও বক্য় করা 

যাবে। এই কাজে জনসাধারণের উদ্যোগকে সাথথক করে তোলার জন্য সরকারের 

ভান বিভাগ গাছের ৮রা, সার ও পরামশ [দয়ে নানাভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। 

এজন্য »থানীয় বনাবভাগের সত্গে যোগাযোগ করুন । 

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিবি অর্থ ভাণ্ডারের সহায়তায় পাঁশ্চিমবচ্ছগে 

সমাজাভাঁওক বনসূজনের এক ব্যাপক প্রকপ্প রুপায়ণের কাজ দ্রুত গাঁতিতে 
এগিয়ে চলেছে । পাঁশ্মবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকায় চাষের অনুপযুন্ত পাতিত 

জামতে এই প্রকল্পের সাহায্যে বনজ সম্পদ সংষ্টির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে 
গদসহত্বপূর্ণ পারবতন আনা সম্ভব হবে। 

বনাঁবভাগের বিভিন্ন স্তরের কমা এবং জনসাধারণের যোথ প্রয়াসে সাথক 

হাক সমাজাভার্তিক বনস.জন প্রকপ্প। অরণ্য সম্পদে ভরে উঠুক পশ্চিমবণ্গের 

রুক্ষ প্রাণ্তর, বৃক্ষের আবরণে আচ্ছাঁদত হোক নগ্র ভাঁম, আর ঝধ্ধ্যা মৃত্তিকা 

শস্য-শ্যামলা হয়ে উগৃক। 

_পশ্চিমব্গ সরকার । 
--তথ্য ও সংস্কাতি ৭১১৫/৮৩-_ 

১১১0১ ০০০০ ০০ 
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করেছিল। আলোচ্য কাব্যাটর মধোই ইতস্ততঃ অনেক স্থানে হিন্দু সংস্কৃতির কথা ছাড়িয়ে 
আছে--আত্মার আবনাশত্ব, জন্নাম্তনবাদ, প.ণাকর্মে স্বর্গসমখলাভের বিষয় নানাভাবে 
উল্লাখত হয়েছে, ভারতীয় জীবন চযণয় 'ধম” শব্দট যে বিশেষ গুরুত্বপণণ শ্থান 
দখল করে আছে, তাকে যে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতে হয়, এবং তা ষে তীথ-ভ্রমণরত পাথকের 
সঙ্গে একমান্ত পাথেয় স্বরূপ জগ্ম থেকে জন্মাম্তরে অনুসরণ করে, একথা কাব্)টিতে 
চমংকার ভাবে বলা হয়েছে । পরবতাকালে কেদারনাথের অত্যুগ্র ভান্ত ও প্রচার প্রবণতা তাঁর 
সুষ্টিধমা রনরচনার ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আলোচ্য পবে" তিনি তাঁর 
ধৰয়ের গভীর ও একমত বি*বাসকে যেভাবে শিজ্পগুণান্বিত করে প্রকাশ করতে পেরেছেন, 
তা বথেণ্ট প্রশংসার দাবী রাথে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়গানই কাব্যাটর 
1৩১1৩ বটে, কিন্তু তা কত্রাপি গ্রকটভাবে প্রচার বাসনার আবিল হয়ে কাব্যটির রসাশ্বাদনে 
বাধা স্থরংপ হয়ে দাড়ায় ।ন। এখদনগ্রাম' কাবাটির এটাই সব চেয়ে বড় আকর্ষণ । 

পা ০৩ এরা ৬ ওহ» সরি রা» ওত. ১. 1 সপ জা ও, পপ ৫৮৬৯ পা, ৬ ৬০ ০০৬৮, _. পট পপ এ. পপ ৯০ পপ পপ সস টার 

| আবেদন ॥ 

সা(হত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা 

খাংলা ভাবায় নধবহ খছরেণ শ্রেষ্ঠ গব্ষ্ণামূলক পান্রকা 

প্রতাক শিক্ষা-প্রাতস্ঠান ও সাংস্কাতিক প্রাতষ্ঠানে 

অবশ্যই রাখবার মত পান্রকা 

আপনার প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহক করুন 

বার্ধক চাঁদা মান্র পনেরো টাকা 

সস ও ৯ পারার 



পরিষৎ-সংবাদ 

পান্তকা প্রসংগ 

গত বংসর চরম আর্থক সঙ্কটের জনা সাহত্য-পারষং পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রকাশ করা 

সম্ভব হয় নাই । যুণ্ম সংখ্যা কারয়া দুইটি সংখ্যা গ্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে । বত'মান 

বংসরে সাহত্য-পাঁরষৎ পান্নকা পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন প্রাপকের তালিকাভুস্ত 

হইয়াছে এবং বত'মান সংখ্যায় পঃ বঙ্গ সরকারের দুটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই বিজ্ঞাপন পাওয়ায় পাত্রকা প্রকাশে অনেক সাহায্য হইয়াছে । এই 'বজ্ঞাপনের জনা 

বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের পক্ষ হইতে পাশ্চমবঙগ সরকারকে বিশেষ করিয়া সরকারের তথ্য ও 

সংস্কীত বিভাগকে আনরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

আমরা আরও আনন্দিত যে বহু চেষ্টার পর বাঞ্গাল্লা ভাষা ও সাহত্যের সবণপেক্ষা 
এাতহ্য সমম্ধ সাহত্য-পরিষং-পাত্রকা কেন্দ্রীয় সরকারের পান্রকা বভাগে রোঁজাগ্টুভত্ত 

হুইয়াছে। 
এই সব প্রচেষ্টার ফলে পান্রকা প্রকাশে অনেকখানি সহায়তা হইয়াছে এবং আশা করা 

যায় এই পান্রকা প্রকাশ নিয়মিত করা সহজ হইবে। 

শোক-সংবাদ 

১৩৯০ বখ্গান্দের বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে সাহাত্যক প্রবোধকুমার সান্যাল, 
নিখিল ভারত বধ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিশিণ্ট সদস্য প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্তন পৌর 

গ্রাতনাধ সুধীর রায় চৌধৃরণ, সাহাতাক আশালতা সিংহ, এীতিহ।সিক শাঁশভূষণ চৌধুরী 

শেষনিঃ*বাস ত্যাগ কারয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণে কাষনিব্ণহক সমিতি বিভিন্ন আধবেশনে 
যথেচিত শ্রদ্ধা নিবেদন কারয়া শোকগ্রস্তাব গ্রহণ কারয়াছেন। 

সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক দান 

সাঁহত্)িক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদানের শর্ত অনুযায়ী বত'গান বৎসরে একজন অবাঙালণ 
সহাত্যিককে এই পদক প্রদান কারতে হইবে । এই পর্দক প্রদানের শর্ত হইল এক বৎসর 
বাঙাল সাহাত্যক ও পরের বংসর অবাঙাঞ্জী সাহাত্যিককে এই পদক প্রদান কারতে হইবে । 

গত বংসর বাঙালধ সাহত্যিক জ্যো'তিময়শী দেবকে এই পদক প্রদান করা হইয়াছল। 
বত'মান বে উড়িয়া সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক শ্রীকালদ্দীচরণ পািগ্রাহশীকে সাহিত্যিক 

হরনাথ ঘোষ পদক প্রদান করা হইবে বলিয়া কাষনিব্ণহক সামাতি সবসম্মত িম্ধান্ত 
গ্রহণ কারয়াছেন। 

পারিষং"গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সম্পকে" দতক'তা 

পারষদ গ্রন্থাগারের কিছ: গ্রম্থের 'পাতা কাটা" এবং কয়েবখানি গ্র্থ পাওয়া যাইতেছে না 
'বালয়া গ্রম্থাগার বিভাগ হইতে কাধানবণহক সমিতির দ:ণ্টি আকর্ধণ করা হইয়াছে । ইহা 
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জত্/ন্ত পারিতাপের বিষয় যে িকছু পাঠক বা ব্যবহারকারী অনুরূপ কায" করিতেছে । 
ইহার দারা কেবল গ্রন্থাগারেরই ক্ষাতিসাধন করা হইতেছে না, ভাঁবষ)ৎ পাঠককেও এই সকল 

অম.ল্য গ্রম্থপাঠ হইতে বণ্টিত করা হইতেছে । এই সম্পর্কে পাঠক ও পরিষদ-সভাগণ যত্ববান 

না হইলে এই দূত্কৃতি রোধ করা সম্ভব নয়। এই বাাপারে যথাসাধ্য সতকতা অবলঘ্বনের 
জন্য সংশ্লি্ট সকলের প্রাতি নিদেশি দেওয়া হইয়াছে । 

গ্রন্থাগার উন্নয়নে কেন্দ্রবয় সরকারের দান 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রম্থগারের উন্নয়নকল্লে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি অনুদান 
মঞ্জুর কারয়াছেন । এই অর্থ হইতে পনের হাজার টাকা বায়ে একটি ডুপ্রিকেটিং মোসন কয় 
কাঁরতে হইবে এবং বাকগ পশ্যন্রিশ হাজার ঢাকা বায়ে গ্রন্থাগারের আসবাবপন্র কয় করিতে 

হইবে। 
কাযণনবণহক সাঁমতি এই অনুদানের জন্য কেন্দ্রখয় সরকারের শিক্ষা বিভাগকে আন্তারক 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন কারযাছেন। | 

পুস্তক প্রকাশন 

[বগত এক বৎসরে মোট ১১ খাঁন সাহত্য সাধক চরিত প্রকাশিত হইয়াছে-_ চাঁরিত সংখ্যা 
১১৩।॥ শশাৎ্কমোহন সেন ও জঈবেশ্্ুকুমার দত্ত, ১১৪ । যতঙখম্দ্রমোহন বাগচ”, ১১৫ । 
মুহম্মদ শহীদল্লাহ, ১১৬ । 'বাঁপনচন্দ্রু পাল, ১১৭। প্রমথ চৌধুরী, ১১৮ ॥ মহেন্দ্রনাথ 

বদ্যাানীধ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১৯ । প্যারীমোহন সেনগুঞ্চ, ১২০ যর্দুনাথ 

সরকার, ১২১। ইশ্দিরা দেবী, ১২২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১২৩। সুকান্ত ভট্রাচাষ" । 

ইহা ছাড়া শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকার রচিত, মধ্যযুগের বাংলায় 'হিম্দু-মু্গলমান 
স.পক” নামেও একাট গ্রন্থ প্রকাশত হইয়াছে । 

বর্তমানে বঙ্গে নব্যন্যায় 5৮” 'আনন্দম১* বটকৃ্ক ঘোষ ও অতলপ্রনার সেনের সাহিত্য 
সাধক চাঁরত গ্রন্থের মংপ্রণকায চাঁলতেছে । প্রফল্লচম্দ্র রাম ও চারচন্দ্র ভদ্রাচা' সম্পর্কে 

সা!হত্য সাধক চরিত 'লাখবারও দায়ত্ব দেওয়া হইয়াছে । 

পারষদের আর্থক সতকট ও ন্যাসরক্ষকদের সুপারিশ 

সুদশ্ধঘ নন্বই বৎসরের বাঙ।লশীর সব্পেক্ষা প্রিয় সার্স্বত প্রাতগ্ঠান বর্তমানে চরম 
আ্থক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছ । গত ১৩৮৮ বত্গান্দে পাঁরষ্দের ১১৩০১ ৪৭১৮১ 
( এক লক্ষ ত্রিশ হাজার চারিশত একাণ্তর ঢাকা একাশ পয়সা) ঘাটতি হইয়াছে । ১৩৮৯ 

বঙগান্দে ঝাড়গ্রাম লালগোলার তহাবল হইতে ১২,৭৫০*৭৮, রামকমল সিংহ স্মৃতি তহাবল' 

হইতে ১৭,০০০০০ ও সুধ।ংশ. বালা স্মৃতি তহবিল হইতে ২০০০*০০ মোট ৩১১৭৫০৭৮। 

( একান্রশ হাজার সাতশত পণ্াশ টাকা আটাত্তর পয়সা ) খণ গ্রহণ করা হইয়াছে । 

গত ৩রা আষাঢ় ন্যাসরম্দক সামতি এক আঁধবেশনে এই আর্থিক সঙ্কটের জন্য গভদর উদ্বেগ 
প্রকাশ করিয়াছেন । পরিষদের ব্যয় স্তকুলানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ করিয়া 

প্রধানমন্তীর নিকটে প"চিশ লক্ষ টাকার একাঁট এককালঈন অনুদানের জন্য আবেদনের সুপারিশ 
কারয়াছেন। যাহাতে এই টাকা স্থায়খ আমানতে জমা রাখয়া তাহার প্রাপ্ত সুদ হইতে 
পারষদের বায় সংকৃলান করা যায়। 
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নবশনচন্দ্র-রচনাবজ 
১ঘ--৩য় খণ্ড (আমার জাঁষন ) 

ম.ল্য--৫৮০০ 

চতূর্থ খণ্ড--২১'০০, ৫ম খণ্ড-২১০০ 

শ্রীকৃষ্ণকণর্তন 

বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত । 

মূল্য--৩০ ০০ 

বাংলায় হিন্দ; মুসলমান সম্পক' 

(মধ্যযুগ ) 

প্রখ্যাত এরীতহাঁসক জগদীশ 
নারায়ণ সরকার | মূল্যবান 
ভাঁমকা সম্বালত £ মূল্য--১০'০০ 

মধ্সংদল-গ্রন্থাবলণ 

কাবা, নাটক, প্রহসনাঁি 'বাবধ রচনা 
দশা রেিনে বাঁধাই । ম.ল্য ৪০0০ 

ভারতচন্দ্-গ্রন্থাবলণ 

অন্নদামৎ্গল, রসমঞ্জরণ বিবিধ কবিতা 

সপ্দশ্য রেকিনে বাঁধাই । মূলা ২২০০ 

এঁ কাগজ মলাট -- ১৩:০০ 

গ্বপ্ন 

গিরদ্দ্রশেখর বসু 
মুল) _ ১৬০০ 

কর;ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
জশবন ও কাব্য 

মদনমোহন কুমার 

সুদ্শ্য রেক্সিনে বাধাই । মূল্য--৩৫'০০ 

বজেন-গ্রন্থাবলণ 

বলেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী - ৩০০০ 

রামেন্দ্-রচনা-সংপ্রহ ( শতবাষধকণ সং) 
মূল্যবান ভূমিকা সহ £ মূল্য - ৩৫০০ 

স্পাদক £ ডঃ সুনশীতিকৃমার চ্রোপাধাায় 

চ্ঞগ্ডীদাসের পদাব্ল 

[শ্বমানবহারী মজমদার | মূল/-১৬'০০ 

রামমোহুন-গ্রন্থাবলণ 
সমগ্ন বাংলা 'রচনাবলী সংদশ্য রেকিনে 

বাঁধাই । ম.লয _ ৩৫০০ 

রামেশবর-রচনাবলী 

সম্পাদক £-ডঃ পণ্থানন চক্রবতাঁ | 

সুদশ্য রোক্সীনে বাঁধাই । মূল্য _ ৩৫1০০ 

রামেন্দ্-রচনাব্লী 

১ম-৬ন্ঠ খণ্ড একঘে মূল্য - ১২০০০ 

পথক খণ্ডও পাওয়া যায় । 

শরৎকুমার চৌধরাণণর রচলাবঙ্গী 

'শুভাঁববাছ” ও অন্যান্য সমাজ চিন্ত। 

মূল্য - ১০০০ 

পাঁচকাঁড়-রচনাবলণ 

১ম খণ্ড-_মূল্য - ১৫০০ 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পারিষৎ 

বঙ্গীয় সাঁহত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীদলপকূমার বিন্যাস কর্তৃক প্রকাশিত ও 
বঙ্গবাণী 'প্রপ্টার্স ৫৭-এ, কারবালা ট]া্ক লেন কি-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দু ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত 

মূল্য $ চারি টীকা 



সাহিত্য-গৰ্বিষৎ পত্রিক 

উজমাসিক 

৯০তম বর্ষ ॥ দ্বিস্তীয় সংখ্য। ॥ 

আশ্বিন 

১৩৯৩ 

পঞ্জিকা ধ্যক্ষ 

শ্ীসরোজমোহন মিত্র 





মাহি পরিষৎতরিক 
টত্রমাজ্িক 

৯০তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা 
আশ্বিন 
১৩৯১০ 

পন্জিকাধ্যক্ষ 

আীসরোজমোহন মিত্র 

অঃ 

(মি ধহই শ 

ব্বজশীয়-সাহিত্য-পন্পিষণ্ 
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড 

কলিকাতা-৭ ০৬০০৩ 



স্চীপত্র 

বাংলাক্স প্রকাশিত বৈষ্ণব সাময়িক পত্তিকা ॥ (একটি তথ্য নির্দেশিকা স্থচী ) 

টোনি কে, টুয়ার্ট/হেন। বন্ছু 
€প্রম-তরঙগণী বিষয়ক প্রতিষ্িত তথ্যগুলি কি যথেষ্ট প্রামাণিক ? 

শ্রীআাশিস রায় 

গুপ্তিপাড়ার বাংলা মন্দির সমূহের শির্শাণকাল ॥ 

শ্রীনুদিংহপ্রসাদ ভট্টাচাধ 

চক্র পূজার এক লৌকিক কাহিনী ॥ 
শ্রীনরোজমোহন মিত্র 

শ্রীকষ্ণকিস্করের প্শ্রীকষ্ণবিলাস” ॥ 

শ্ীঅক্ষয়কুমার কয়াল 
আলোচনা : “কষ্ণচলীলাম্ৃতসিন্ু'র” কাল সম্পকে ॥ 

| শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

উননবতিতম বর্ষের সম্পাদকীয় বিবরণী ॥ 
উননবতিতম বর্ষের সাধারণ বাধিক সভার বিবরণী ॥ 

পরিষত্-সংবাদ ॥ 

১৬ 

€ 

২০১ 

৪১ 

৪৫ 

56৭ 



বাংলায় প্রকাশিত বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিক। 

একটি তথ্য নির্দেশিক লূচী 

টোনি ক. রয়ার্ট / হেনা বন 

বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বাংলা সামদ্সিক পত্রিকা! বিগত এক শতাবীরও বেশী 
ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে । এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করার এক প্রচেষ্টায় মোট ১২২টি 
পত্রিকা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে । সর্বমোট সংখা! হিসেবে এটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপুর্ণ এই কারণে যে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে এবং ধর্মপ্রাণ জনগণের মধ্যে 
বৈষ্ণব ধর্ম যেকী গভীবুভাবে প্রসার লাভ করেছিল এটি তারই সাক্ষা বহন করে। 
ক্রিশের দশকে কোন কোন বৈষ্ণব গবেষক বৈষ্ণবধর্ম সম্পফ্িত এই ধরনের সাময়িক 
পত্রিকার তালিকা প্রস্তত করার প্রথম প্রয়াস কবেন। অসম্পূর্ণতা এবং নির্ভরশীল তথ্যের 
ঘাটতি থাকা সত্বেও ওই তালিকাগুলির কাঠামোতেই বর্তমান প্রবন্ধের অস্তভূক্ত তালিকার 
তথ্য সাজানো হয়েছে । গত বেশ কয়েক দশকের মধো বৈষ্ব সাময়িক পত্রিক! সম্বপ্ধে 
সুটুভাবে তথ্য অশ্সসন্ধানের এবং প্রকাশের কোনও প্রচেষ্টা এ পর্বস্ত আমাদের নজরে 
পড়ে নি। 

সাময়িক পত্রিকা সংক্রান্ত তথ্য আহরণ এবং আহত তথা যতদূর সম্ভব নিভু 
করার প্রয়াসে আমরা প্রভৃত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। সাধারণ গ্রস্থাগারগুপিতে এবং 
বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে অল্পসংখ্যক যে কয়টি পক্ত্রিকা পাওয়া গেছে সেগুলি হয় একটি 
ধারাবাহিক প্রকাশনার কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সংখ্যা নতুবা কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
সংখ্য। মাস । কলকাতার প্রধান প্রধান সাধারণ গ্রস্থাগারগুলিতে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত 
গ্রহে ১৯৮২ সালে স্থনিদ্দিষ্উভাবে অনুসন্ধান করে বর্তমান প্রবন্ধে সংগৃহীত তথ্য-নির্ঘণ্টটি 

গ্রস্ত করা হয়েছে। বেশ কষেকজন বাক্তি চিঠিপত্রে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মূল্যবান তথা 
এবং উপর্দেশ সরবরাহ কবে আমাদের প্রয়াসে উতৎ্পাহ জানিয়েছেন। তাদের প্রতি 
আমবু1! আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 

প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পত্রিকার কোনও সংখ্যাই আমরা! হাতে পাইনি, তবে যেখানে 
সম্ভব হয়েছে আমরা পত্রিকার সংখ্যায় প্রাপ্ত তথ্যের সাথে আমাদের সংগৃহীত তথ্য পৰীক্ষা 

করে নিয়েছি । যে প্রতীক চিহৃগুশির সাহাযো প্রতিটি পত্রিকার মুদ্রিত তথা-ল্ুত্র এবং 
অন্যান্ঠ জ্ঞাতব্য তথা নির্দেশ কর! হয়েছে সেগুলি নীচে ব্যাখা! কবে দেওয়া হয়েছে। 
সাধারণভাবে প্রথম সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । ছুইষ্সের অধিক সম্পাদকের 

নাম থাকলে অথবা পরে সম্পাদকের নাম পরিবতিত হলেও প্রধানত: প্রথম সম্পাদক / 
ত্বয়ের নামই রাখা হয়েছে । পত্রিকার প্রকাশের বর্ষও সর্বক্ষেত্রেই প্রথম প্রকাশের বর্ষ 
ধরা হয়েছে । অধিকাংশ পত্রিকার প্রকাশের স্চনা ও সমাপ্তিকাল সম্পর্কে কোনগ তথাই 

পাওয়া যানি । বাংলা ছাড়া অসমীয়া, ইংরাজী, গড়িয়া ও ছিন্দীভাষাতে বহু সামস্িক- 
পত্জিক1 প্রকাশিত হলেও সেওলিকে আমাদের তাপিকাতে অস্তভুক্ত কর] হয়নি। 

* ( টোনি কে: টুয়ার্ট এম, এ (১৯৮১ ) বি" এ. (১৯৭৬) শিকাগে! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দক্ষিণ এশীয় ভাষা! ও সভ্যতা! বিভাগের রিসার্চ ফেলো । ) 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ £ ৯০ 

এই জাতীয় তথ্য আহরণের কাজ কখনই যথেষ্টভাবে সম্পূর্ণ হয় না । আমাদের 

প্রদত্ত তাপিকাটি অন্যান্তদের এই কাজে অগ্রণী হবার জন্য একটি নির্দেশিকার ভূমিকা 

পালন করবে মাত্র । আমবা আশা রাখি ভবিষ্যতে অন্তান্ত গবেষক প্রচেষ্টা করবেন 
যাতে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ আরও সময়োপযোগী এবং বিস্তৃত হয়। সাময়িক- 
পত্রিকাগুলিকে তথ্যান্যায়ী শ্রেণীবিভাগ কর! সংক্রান্ত যেকোনও ক্রটির জন্ত লেখক- 
লেখিক! দায়ী থাকবেন । 

প্রতীক চিহ্হগুলির ব্যাখ্য। £ মুদ্রিত তথ্য-স্ক্র ( বর্ণানুক্রমিক ) 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

ত্) 

(উ) 

(চ) 

(ছ) 

(জ) 

গোস্বামী, হরিদাস। শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার দুরবস্থা । শ্রীপ্রীবিঝুঃপ্রিয়া-০গীরাজ । 
১ম বর্ষ, ১৭ম সংখ্যা, ১৩৩০১ ২০৩-২০৫ প:ঃ. 

গোস্বামী, হরিদাস। অকালে কালকবলিত শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার তালিকা | শ্রীন্রী- 
বিষুপ্রিয়া-গৌরাজ । ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৯৩৩০ ২১ পৃঃ । 

দাস, হবিদাস। প্রকাশিত বৈষ্ব পত্রিকার নাম, সম্পাদক ও আবির্ভাবকালাদি। 
পরিশিষ্ট গ। শ্রীগ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব জাহিত। নবন্বীপ, হবিবোল কুটার ৪৬২ 
গোৌরাব। ৫-৭ প্. 

বন্দোপাধায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বাংল] সাজঅস্সিক পাত্র ১২২৫-১২৭৪ ( ১৮১৮- 
১৮৬৮ গ্রীস্টাব্ব )। ১ম থণ্ড। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ । 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্্রনাথ। বাংল লামায়ক পক্প : ১২৭৫-১৩০৭ € ১৮৬৮- 
১৯০০ গ্রীস্টাব্ব )। ২য় খণ্ড । কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ । 
মজুমদার, বিমান বিহারী। বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস ও মংগ্রহ। 
পরিশিষ্ট চ। ভ্রীচৈভগ্য চর্িিতের উপাদ্ান। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ব- 
বি্যালয়, ১৯৩৯, ১৯১৩-১১৯ পৃ. 

রায়, যতীন্দ্রনাথ। শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা! ও নিবেদেন। শ্রীশ্রী- 
হ্যানন্ম্পর | ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আবাঢ় ১৩৩৯, ৪২৫-৪২৭ পূ.। 

অধিকারী, কানাইলাল। অধাপক বৈষ্ণণদর্শন। গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, 
নবছীপ। ব্যক্তিগত পক্জবিনিময়ে যোগাযোগ । 

পত্জিকায় প্রকাশিত তথ্য শ্রেণী-বিভাগের সংকেন্ত চিহ্ছের ব্যাখ্য। ৷ 
১। 

ত। 

ত। 

৪ । 

ভক্তি ভাব হুচক--প্রধানতঃ সাধারণ পাঠকের বোধগমা করে লেখা এবং লেখার 
মধ্যে ভক্তি ভাৰ প্রকাশের বিষয়ে বিশেষ দৃষি দেওয়া হয়েছে। 
শিক্ষামূলক-গৃহস্থ ভক্তের উপযোগী শিক্ষামূলক রচনা এবং ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় 
বিষয়ে প্রযোজ্য সাধারণ উপদেশ অস্ততুক্ত করা হয়েছে। 

গবেধণামূলক-_শিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট অংশের উপযোগী গবেষণামূলক প্রবন্ধ, 
সম্পাদকীয় সমালোচন! ইত্যাদি । 
মূল গ্রন্থ মূত্রণ_বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন সংশিষ্ট মূল গ্রস্থ বাংলা সংস্কৃত অথবা অনূদিত 
আকারে মুদ্রণ করা। 

সম্পূর্ণভাবে বৈষৰ পত্রিক1 নয়-_যে সমস্ত পত্জিকার অধিকাংশ রচনাই বৈষ্বধর্ম 
বিষয়ে অথচ কিছু কিছু অন্যান্ত রচনা! আছে যেগুলি বৈষ্ণব ধর্ম সংশ্ি নয়। 



ংখ্যা ঃ ২য় বাংলায় প্রকাশিত বৈষ্ণব সাময্িক পত্রিকা 

কতদিন অন্তর প্রকাশিত হয়: দৈ. দৈনিক। সা. সাপ্তাহিক । পা. পাক্ষিক 
দ্বি. দবিমাসিক | ভর. জ্রৈিমাসিক | যা. যান্মাপিক | বা, বাধিক। সা. মাসিক। 

. অন্ভান্ত সংকেত চিহ্হ ; * বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। + যেপত্রিকাগুপি 
আমর! নিজেরা পরীক্ষা করেছি । ? সন্দেহজনক তথ্য অথবা আমাদের অনুমান । 

পত্রিকার তথ্য-নির্ঘন্টটি বর্ণানক্রমে নিক্নলিখিতভাবে সাজানো হয়েছে। পত্রিকার 
নাম, তথ্য, স্যত্র। 

সম্পাদক । প্রকাশের স্থান। প্রকাশের ব্য। কতদিন অন্তর প্রকাশিত হয়। 
প্রকাশিত তথ্যের শ্রেণীবিভাগ । মস্তবা। 

অজন (আ্ী)। ছঃ ফরিদপুর । অ্রে। 

অদ্বয় তত্ব গ্রদশিক1 পত্রিকাঁ। ঘঃ দ্বারকানাথ হোড় ও মধুস্থদন সরকার। 
কলিকাতা । ১২৬৩। মা। অনিয়মিত প্রকাশিত। 

+ আলিনা। চ £ মহানামব্রত ব্রঙ্ষচারী। ফরিদপুর । ১৩৩৭। টআ। ১,২। 
প্রধানতঃ প্রভু জগন্ন্ধু সম্পঞ্িত রচনা। 

আচার্য । খ, গ, চঃ মদনগোপাল গোস্বামী ও শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ৪। 

আচার্য পাক্ষিক । ক, গ, চ: বালক গোল্বামী। বৃন্দাবন । ৪২৮ গৌবান্ব। 
প1। কঃ এক বৎসর মাত্র প্রকাশিত হয়। গহঃ হিন্দী প্রকাশনা (1) 

+আনন্দ। ক, গ, চ: মহেশচন্ত্র ভট্টাচার্য । সাখুয়াই, ময়মনসিংহ | ১৩২১ । মা। 
১, ৩। কঃ এক বৎসর মাজ প্রকাশিত হয়। 

* 4 উজ্জীবন £ যতীন্দ্র রামানজ দাস। খড়দহ। ১৩৬১ । মা। ১, ২, ৩। 

শ্রীবৈষ্ণব প্রকাশনা । 

*.+  একচক্রা-স্থধাকর : জীবশরণ দাস বাবাজী । বীরচন্দ্রপুর, বীরতৃম। 
১৩৮০ । বাঁ। ১, ২,৩,৪। প্রধানত: নিত্যানন্দ বিষয়ক রচনা । 

* কল্যাণ। জ: হনুমান প্রসাদ পোদ্দার । গোরক্ষপুর। ১৯২৬। গীতা 
প্রেশ। 

* ++ কীর্তনীয় $ সারি ভক্তিসর্বন্ব গিরি মহারাজ। বোলপুর, 
বীরভূম | ৯৩৮৮। মা। ১,২,| শ্রী সনাতন ধর্ম সারস্বত গৌড়ীয় আশ্রম । 

+ কৃষ্ণ শ্রী )। ক, গ,চ : ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । কলিকাতা । ১৩২৭। 
সা। ২,৫। ক: দেড় বৎসর প্রকাশিত হয়। 

কৃ চৈতন্য (শ্রী )। গ: নীলমণি গোস্বামী । ১৩১০। গং একই নামের 
হিন্দী সাময়িক পত্রিকা উল্লিখিত কিন্তু অন্যান্ত তথা পৃথক । 

+ কৃষ্$ চৈতন্য তত্ব প্রচারক শ্রত্রী)। গ, চঃ প্রিযনাথ নন্দী। 
কলিকাতা । ১৩২১। মা। ২,৩,৪। শ্রী শ্রী কষ্ণ চৈতন্য তত্ব প্রচারিণী সতা। 

কৃষ্ণ চৈভন্য প্রচারিণী ত্রী)। ছঃ কপিকাতা। 
*. + ক্ুষঠায়ণ: ধীরেন্দ্রলাল ঘোষ । কলিকাতা । ১৩৮৪ । মা। ২,৪। হিন্দু 

মিশন প্রকাশনা । 

গুরুদর্পণ। ছ 



৪ সাহিত্য -পরিষৎ-পত্রিকা £ রর 2৪5 

গোড়ভূমি (শ্রশ্র)। ক, গ, চ। বামপ্রসন্ন ঘোষ । গোকর্ণ। ৪২৪ গৌরাব্দ। 
মা। খঃ ছুই বৎসর প্রকাশিত হয়; চঃ কাশিমবাজারের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় 
প্রকাশিত হয়। 

+€গীড়ীয়। গ, চ। হরিপদ বিগ্যারত্ব ও অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । কলিকাতা । 
৯৩২৯। স]। ১১ ২,৫। গোঁড়ীয় মঠ; পাক্ষিক গোঁড়ীয় দ্রষ্টব্য । 

* 4 গৌড়ীয় । ভক্তি কুন্থম ক্রিদত্তীন্বামী শ্রমণ মহাবাজ। মায়াপুর+ নায়], ১৩৫৪ | 

মা। ১,২। গোৌড়ীক্স মঠ। 
+€গাঁড়ীয় দর্শন (শ্রী)। তক্তি কমল মধুস্থদন মহারাজ ও ভক্তিস্বন্নর গোবিন্দ 

মহারাঙ্গ। কোলারগঞ্জ, নদীয়া । ১৯৫৪ | মাঁ। ১১২, ৩। শ্রীচৈতন্ত সারশ্বত মঠ। 

*+4 (গৌড়ীয় পব্জিক1। (শর) মহানন্দ ব্রদ্মচারী ভক্তিশান্ত্রী। চুচুড়া ও নবন্বীপ। 
১৯৪৯। মা। ১১২১৩, ৪। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ; ১৯৬৩ সাল থেকে নবদ্ধীপ হতে 
প্রকাশিত | 

*+৫গীড়ীয় বৈষ্ণববাণী। গোরাটাদ ভট্টাচাধ। নদীয়া। ১৩৮৫ | মা। ৯, 
২, ৩১ ৪। 

গৌড়েশ্বর। ক ১৩৪৪। 

গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব (শ্রী)। গ, ৬, চ লপিতমোহন গোস্বামী | বৃন্দাবন । ১৩*৬। 
মা। গঃ সম্পাদক রাধিকামোহন গোস্বামী । 

গোৌরবিষুও ( শ্রশ্ী)। ছ কলিকাতা । 

গৌর বিষুঃপ্তিয়া | গ, চ ' ললিতমোহন গোস্বামী । ১৩০৭ | গঃ ১৩০৬। 

+€গীর বিষুওপ্পিয়! পত্তিকা (শ্রা্ন )। গোৌরভক্তগণ | কলিকাতা । ৪১৬ 

গৌরাব। ২, ৩, ৪। “গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া” এবং এই পত্রিকা একই (1) 

*+ৌরাজগ (শ্র)। নটরাজ ভাই, শ্রীভূমি, কলিকাতা। ১৩৮০ । দ্বি। 
গৌরাজ (শ্)। জ। ব্রজভূষণ দাস। কাশী। 
+গোরাঙগ পজ্িক1 (শ্রী)। গ, চ। যতীন্দ্র চন্দ্র মিত্র। কলিকাতা । ১৩০৭। 

মা। ১১২,৩। শাখা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ। 

+গৌরাজ পত্রিকা (শ্র)। খ, গ,চ যোগেন্রমোহন ঘোষ । সীতাকুণ্ড, 
চট্টগ্রাম । ৪২৩ গৌরাব। মাঁ। ১ ২। 

+€গীরাঙ্গ প্রিয়। পত্রিকা । গ, চ। কুগ্লাল গোম্বামী । নবন্ধীপ। ১৩৩০ । মা। 
১, ২, ৩। শ্রীশ্রীগুপ্ত বৃন্দাবন পঞ্চতত্বের মন্দির । 

+োরাজ মাধুরী (্রত্ী)। ক,গ। রাখালানন্দ ঠাকুর । শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। 
১৩৩৪ | মা। ১২৩ ৪। 

+গোঁরাঙ লেবক (ঞ)। গ, চ অযূল্যচরণ বিভ্াভূষধ। কাশিমবাজার, 
মুশিদাবাদ । ১৯১১। মা । ২, ৩, ৪। 

চৈতভ্ত (শ)। গ, বলহরি দাস। ১৩০২। 

চৈতস্ত পত্রিক। (শ্র)। ও, ছ। সুশীলরু্চ গোন্বামী । ১৩০৬। মা। 
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চৈতদ্যকীন্তি কৌমুদ্দী পত্রিকা! (শ্র)। গ,ঘ। বৈষ্ণব চরণ দাস। কলিকাতা । 
১২৬৮। 

টচতচ্য চক্সিক। (শ্রী)। ক, চ। রাধাচরণ গোদ্থামী। বৃন্দাবন । ৪২৬ গৌবাব। 
মা। কঃ তিন বৎসর প্রকাশিত হয়। 

* +টৈভন্যবাণী (শ্রী)। ত্রিদত্ীস্বামী ভক্তিবল্পভ তীর্থ মহারাজ। কলিকাতা । 
১৩৬৬ । মা। ৯ ২। শ্রীচৈতন্ত গৌড়ীয় মঠ। 

. টচতন্যমত বোধিনী (শ্রী)। ক,ঙ, চ। রাধিকা প্রসাদ ভাগবত বত্বাকর ও 
শরৎচন্দ্র তপন্থী। কালনা, বর্ধমান । ১২৯৯ । মা। ২,৩। ক: সম্পাদক নীলমণি 
গোম্বামী, প্রকাশ স্থান বৃন্দাবন (1); ছুই বৎসর প্রকাশিত হয়। 

*+চৈত্তন্য স্মরণিকা (শ্রী )। কানাইলাল পান, জগদীশচন্দ্র রায়, অনিল কুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও মদনমোহন শান্ত্রী। কাপনা, বর্ধমান। ১৩৮৯ । ত্র।৯,২। শীশ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব উদযাপন সমিতি, কাপনাঞ্চল শাখা, 

*+1জয়গোৌর । আশ্ততোব দাশ। বিরাটী, কলিকাতা । ১৩৭৭। মা। ১১২, 

৩, ৪ | শ্রুষ্চগোপাপ জীউর মন্দির | 

+দ্বাদ্া ও শ্রীমা (শ্রী))। গ। প্যারীলাল বাঁয়। বরিশাঁল। ১৩৪৯। মা । ১, ২, ৩। 

+নদীয়। প্রকাশ । গ। প্রতূপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী ৷ মায়াপুর, নদীয়া । ১৩৩১। 
দৈ। ১,২। শ্রীচৈতন্ত মঠ। 

নবন্বীপ। গ। গোপেন্দু সাংখ্যতীর্থ ১৩৩৬। পা। 

* +নবদ্বীপ প্রদীপ । জ। ভগবান দাস ও কানাইলাঁল অধিকারী । নবন্বীপ। 
১৩৬৭ । ঝ্ৈ৩,৪। আাঁগবতধর্ম পরিষদ । 

ক +নিত্তাই তুষ্ধর (ভ্রীঞ্)। গ: গৌরাঙ্গ দাস। বরাহনগর, কলিকাতা । ১৩৪২। 

মা। শ্রপাঠবাড়ী আশ্রম। বর্তমান সংখা বধের সাথে গ:ঃ উল্লিখিত বর্ষের ১২ বৎ্সবের 
তফাৎ (7) 

নিভ্যধর্ানুরজিক।। ঘ। নন্দকুমার কবিরত্ব। কলিকাতা । ১৮৪৩। পা, 
মাঁ। ২, ৩, ৫। শুরুতে পাক্ষিক এবং ১২৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে মাসিক । 

নিত্যানম্দ দ্বাক্সিনী পত্রিকা । গ,ও, চ বাধাবিনোদ দাঁস। কলিকাতা । 

১২৭৭। ভ্রৈ। ৩১৪। নিত্যানন্দদায়িনী সভা। 

+নিত্যানন্দ্র সেবক (ভ্রী) | ক, গ, চ। অবিনা শচন্্র কাঁবাপুবাণতীর্ঘ | সন্যাসীভাঙ্গা, 
মুপ্িদাবাদ | ১৩২০। মা। ১,২,৩,৪। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা । 

নিবেদন । থ, গ, চ। তক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুজগণ। ১৯৩১০। পা। 

*+1পল্লীবালী | গ, ড, চ। শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । কালনা, বর্ধমান । ১৩০৪ । 

সা। ১, ২, ৩। 
+পাক্ষিক গৌড়ীয় ৷ জুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ । কলিকাতা । ১৩৪৪। পা। 

১১২,৩। গৌড়ীয় মঠ। 
+পার্থ সারথি । গ্রীতিকুমার ঘোষ। কলিকাতা । ১৩৬৬ | ২, ৩, ৫। 
পুলিম1। গ, চ। শশিতৃষণ হোম চৌধুরী । আটবরিক়া, ময়মনসিংহ । ৯৩৩৫ | 



৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ £৯* 

+প্রভভু স্টামানন্দ। জ। গোপাল গোবিন্দানন্দ দেব গোম্বামী। গোপীবল্লভপুর, 
মেদিনীপুর । ১৩৭৭। 

প্রাচীন কাব্য জংগ্রাহ। ও । সারদা চরণ মিত্র, অক্ষর়চন্দ্র সরকার ও বরদাকাস্ত 
মিত্র। চুচুড়া। ১২৮১। মা। ৩,৪। 

+প্রাণ গৌর। প্রাণকিশোর গোস্বামী । কলিকাতা । ১৯৫৫ | ত্রৈ। ২, ৩। 

€প্রেমপুম্প। খ, গ, চ। রূসিকমোহন বিদ্যাতৃুষণ ও গোবর্ধন লাল গোম্বামী। 
কলিকাতা । ১৩২৫। সা'। 

প্রেমপ্রচারিণী। গ, ৬, চ। দীনবন্ধু সেন। বারাঁকপুর, নবাবগঞ্জ । ১২৮৯ । পা। 
প্রেমপ্রবান্হিনী। ছ। 'প্রেমপ্রচারিনী” এবং এই পত্রিক1 কি একই (1)। 
বল্পভীয় সুধা । জ। ছারিকাদাস পরীখ। মধুর! | 

বাস্থদেব। জ। অমরপ্রসাদ ভষ্টাচার্ধ। সুখচর, ২৪-পরগণা। ১৩৬৩৬। 

+বিশ্ববন্ধু। ক, গ, চ। বিধুভূধণ সরকার বাসপ্া, বরিশাল । ৪৩৩ গৌরাব্ব | মা। 
২, ৩, ৪। 

বিশ্বূপ । গ। বসিকমোহন বিদ্যাভৃষণ। ১৩৪৯। 

বিষুঃপ্রিয়] ও আনন্দবাজার পত্রিকা (শ্রীশ্রী )। গ, ছ। শিশিরকুমার ঘোষ। 
১৩০৬ । মা। ২ ৩। 

+বিধুঝপ্রিয়াগৌরাজ (প্রশ্রী)। গ, চ। হরিদাস গোস্বামী । নবন্বীপ। 
১৩২৯। মাঁ। ২১৩, ৪। আরও অনেকে সম্পাদক ছিলেন। 

বিঝুঃপ্রিয়া পৃত্রিক। (ভ্রীঞ্রী)। ক, গ, ও, চ, ছ। রাধিকানাথ গোস্বামী ও কেদার- 

নাথ দত্ত । কলিকাতা । ১২৯৮। পা,মা। ৩১৪। সম্পার্কের নাম বিভিন্ন । প্রথমে 
পাক্ষিক পরে মাসিক। 

বীরভূমি । গ. ঘ নীলরতন মুখোপাধ্যায় । বীরভূম । ১৩০৬। মা। 

+বীরভূমি (নৃতন সং )। গ, চ। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক। কলিকাতা । মা, ৩,.৪। 
টৈষ্ব। ঘ। কালিদান নাথ । ৪০* গৌরাব্ব। জহরিলাল দাস সম্পাদিত বৈষ্ণব 

এবং এই পত্রিকা কি একই (?)। 

+বৈষ্ণব। গ,চ। জহরিলাল দাসপ। কলিকাতা । ১২৯৩। মা। ২,৩,৪। এই 
পত্রিকা এবং কালিদাস নাথ সম্পাদিত বেষ্ব কি একই ()। 

বৈষ্ণব । চ। বরূসিকমোহন বিদ্যাভৃুষণ। ১৩৩৬। ছ্ধি। 

বৈষ্ব (শ্রী )। গ। শক্তিভূষণ ভট্টাচার্য । ১৩২৮ 

বৈষ্ুৰ ধর্মগ্রচার (্ী )। ক, গ, চ। কৃষ্চহরি গোস্বামী প্রভু । মানকর, বর্ধমান । 
১৩১৮। মা। 

টবঙ্ঃব প্রস্ভিতা। ছ 
+বৈঝুঃব সঙিনী প্র) । গ, চ। মধুস্থদন দাস অধিকারী । এলাটা, হুগলী! ১৩৯*। 

ব্রৈ। মা। ৩১৪ পঞ্চম বর্ষ থেকে পত্রিকার নাম হয় ভক্তি প্রভা? | 

বৈষুব জন্দর্ভ । খ, গ, চ। নিত্যন্বরূপ বরহ্বচারী। বৃন্দাবন । ১৩১০ মা। ৩১ ৪। 
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বৈষ্ণব সমাজ । খ, গ, চ। রানবিহারী সাংখ্যতীর্থ ও বিশ্বস্তরানন্দদেব গোস্বামী । 
১৩২৪ । মা। 

+বৈষ্ণব তেবিক (শ্রী )। ক, গ, চ। বৈষ্ণব জাতীয় সশ্মিলনী। কসিকাতা। 
১৯১১ । মা। ১১২ 

+ত্রক্মবিদ্যা। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক । কলিকাতা । ১৩৪০। মা। ৩,৫। 

গভক্ত ভগীরথ। জ। বামদাস শাস্ত্রী। বৃন্দাবন। 

+ভক্তি। গ, চ। দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ব | হাওড়! । ১৩০৯। মাঁ। ১,২। 

*+ভক্তিপত্র ( শ্রী )। ত্রিদণ্তীম্বামী ভক্তিভূষণ ভারতী । কপিকাতা। ১৩৬৯। জৈ। 
শ্রীগৌভীয় মঠ, বাগবাজার। 

+ভক্তিগ্রতা (শ্রী )। গ। সত্যানন্দ গোস্বামী । আলাটী, হুগলী । ১৩১১ । মা। ২। 

+ভক্ষিলতভ1। গ, চ। গোৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ। হাওড়া । ১৩৩৫ । মা। ৩,৪। 
গিরিধারী মঠ। 

তক্কিসূচক। ঘ। ১৮৩৫। সা। 

*4ভগাবও্দর্শন। ত্দগীভিক্ষু ভক্তিচাক স্বামী । মায়াপুব, কলিকাতা । ১৯৭৭। 
মা। ১১২১৪! ইস্কন। 

ভাগবভীবিদ্তা। গ। গৌবুগোপাল শাস্ত্রী । নবদ্বীপ। ১৩৪৬। 

মহাতন্ধারণ। গ,চ। নবহীপ চন্দ্র ঘোষ । ঢাকা । ১৩৩১। 

+মাধুকরী। চ। ভূষণচন্দ্র দাস ও হেমেন্দ্রকুষ্ণ গোশ্বামী । বহরমপুর, মৃশিদাবাদ | 
১৩২৯। মা। ২, ৩১ ৪। 

*41মুরলীমাধুরী ( শ্রীশ্রী )। বিশ্বনাথ ব্যানাঁজর্গ । বরাহনগর | ১৩৮২ । ষা। 

রসরাজ । গ। হবরেন্দ্রনাথ ভষ্টাচার্।। ১৩৩৫। 

শুদ্ধাদৈত ভক্তিজার্তগু। জ। আমেদাবাদ। 
*+্ীপাদ ঈশ্বরপুরী । কিশোরী দাস বাবাজী । হালিশহর, ২৪-পরগণা, ১৩৮২। 

বা। ৪1 নিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম। 

শ্রেয়:। জ। ইন্জরব্রদ্ধচারী। বুন্দাবন। ৪৪৯ গৌরাব্ব। 
+শ্্ামল্দুজ্জর (শ্রী শ্রী) গ, চ। শ্রীশচন্ত্র রায় চৌধুরী । কপিকাতা। মা। ৩, ৪। 
+ম্ামন্ুন্দর পত্রিক1 (শ্রীশ্রী )। অনাদিমোহন গোস্বামী । কাটোয়া, ব্ধমান। 

১৩৭২ । ১,২,৩। 

+সক্বর্ষণ। জ। প্রাণকিশোর গোস্বামী । কলিকাতা । ১৯৫০। ব্রৈ। কাশীনাথ 
মল্লিক ভাগবত বিষ্যালয় পত্রিক]। 

লজিনী। গ,ড। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর । ১৩*৫। সঙজ্জনতোধনী পত্রিকার সাথে 
সংশ্লিষ্ট । 

+লভ্জরভোবনী | গ, ৬, চ। কেদারনাথ দত্ত | কলিকাতা । ১৮৮৪ | মা। ২,৩। 

*+1 সজ্দনলজিনী । গ। ললিতাগ্রসাদ ঠাকুর | বীরনগর, নদীয়া । ১৩৪৯ । মা । ১, 

১১ ২ 
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২, ৩, ৪। সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থিত শ্রী শ্রী কষ্চ চৈতন্য শিক্ষা প্রচারিনী সভা । বিভিন্ন 
সম্পাদক । 

+সজ্জন সেবক । গ, চ। সতীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় | রাজাজীবনপুর, মেদিনীপুর । 

১৩৩৩ । মা। ১০২, ৩। 

সনাতন ধর্মকপ।। গ, ও। কালীকুমার দত্ত । ১৩০৩। 

নাতনী । গ। কর্চকিশোর চৌধুরী । ১৩০৩। 
+সমাজ। বাধাগোবিন্দ নাথ। কলিকাতা । ১৩১৬। মা। ২, ৩। 

*+জরম্থস্ভী। সত্যদাস মংগল। কলিকাতা । ১৯৮২। বা। ২, ৩, ৪। 

সাস্বস্ত পত্রিকা । গ। দেবেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী । ১৩৩৫ । ১, ২। 

+সাধনা। গ, চ। বাধাগোবিন্দ নাথ । কুষিল্লা । ১৩৩৩। মা। ৩। 

সাম্বগুসরিক সংবাদ পক্জিকা। ঘ। বেহালা,.কলিকাতা। ১২৬৩। বা। 

হুবিভক্তি প্রদাস্িনী সভা, বেহালা । 

+সারত্মস্ত ০গীড়ীয়। ললিতমাধব দাসাধিকারী। দিলী। ১৩৫৭। মা। ১, ২। 
*+তুদ্র্শনি (শ্র)। স্থরেশ্বর দাস। কলিকাতা । নদীয়া । ১৩৪৩ | বে ১১২। 
্লুবর্ণ রেখা । জ। মধুপ দে। গোপীবল্পভপুর । ১৩৮৭ | ১, ২, ৩। 
+6সবা। গ, চ।' যোগেন্্র মোহন ঘোষ । ঢাকা। ১৩২৫ | মা। ১১২১ ৩, ৪। 

*+1 সোনার গৌরাল (শ্রী )। গ, চ। যোগেন্্র নাথ দেব। শ্রীহউ। আসাম। 
১৩৩০ । মা। ১, ২, ৩, ৪। 

হরিদাল। খ, গ, চ। গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় | সৈদাবাদ, মুপিদাবাদ | ১৩২১। 
*ছরিসংকীর্তন। জ। ফকির মোহন দাস সাহিত্যাচার্ধ। বারিপদা ও কটক। 

১৯৬৪ । 

*রিনাম সংকীর্তন (শ্রী)। জ। শ্তামলাল হাঁকিম। বৃন্দাবন । 
হরিভক্তি । ড।শ্টামাচরণ কবিরত্ব। ১৩০৬। 
হরিতত্তি তত্ব । ও। দাস হরিচরণ বন্ধু। সক্গদাবাদ, বহরমপুর । ১২৯৫। মা। 
হরিভরস] | ছ। 
ছিন্দু-সুছ্যদ । উড শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি। কপিকাতা । ৯৩০০ । 

ম1। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বাগবাজার । 



প্রেমতরঙ্গিণী*-বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি কি যথেই প্রাষাণিক ? 
শ্রআশিস রায় 

ভাগবতাচার্ধ বঘুনাথের শ্রীরুষ্প্রেমতরঙ্গিণী” ষোড়শ শতাবীর বাংল! সাহিত্যের 

ইতিহাসে একটি অসাধারণ অন্বাদ-কাব্য। প্রাক টচতন্যযুগ থেকে বাংলাভাষা ভাগবত- 
অনুসারী যত কৃষ্ণলীলাবিষম্বক কাব্য লেখা হয়েছিল মালাধর বস্থর “শ্রীরষ্ণবিজয়' কাব্যই 

তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । টৈতগ্োত্তর পদাবলী সাহিত্যের বিপুল ভাবৈশ্বর্ধের যুগে 

সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলি যখন কিছুটা নিশ্রভ হয়ে পড়ে তখনও এই কাবাটি অষ্টাদশ 

শতাব্দীর স্থচন1 পর্ধস্ত অগণিত বাঙ্গালী ভক্ত পাঠকের চিত্তে আপন স্বাতন্ত্রা বজায় রেখেছিল । 

শ্রীকষ্চবিজয়ের পর ষোড়শ শতাব্দীর অনুবাদ শাখায় বেশ কিছু ভাগবতাহুসারী কাব্যের 

সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ভাগবতাচার্ধ রখুনাথের শ্রীরুষ্ণপ্রেমতরঙ্ষিণীর নামই 

সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এ যাবৎ প্রাপ্ত পুথিগুলির বিচারে বলা যায়, 

প্রেমতরঙ্গিণীই চৈতন্যোত্বর যুগে রচিত ভাগবতের প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ । এদিক থেকে 

গ্রন্থটির যথেষ্ট এতিহাসিক গুরুত্ব বয়েছে। এছাড়া এই কাব্যে ভাগবতের ভাসা-ভাস। 

অন্থৰাদমাত্র নয়, গ্রস্থটিতে টচৈতন্ত-পরিকর বঘুনাথের যথার্থ পাগ্ডত্য ও কবিত্বের ছুর্লভ 

সমন্বয় ঘটেছিল । একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রেমতরঙ্গিণী ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা 
সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রস্থ। 

প্রাচীন ও অর্বাচীন পুথির সাহাযো প্রেমতরঙ্গিণীর একাধিক সংস্করণ এ পর্বস্ত মুদ্রিত 

হয়েছে । ১৩১২ বঙ্গান্দে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ্ এবং ১৩১৭ বঙ্গান্বে “বঙ্গবাসী' কতক 

কাব্যটির মুক্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হস: পরবর্তীকাপে শ্গৌডীয় মঠ ও শ্রাচৈতন্টরিসার্চ- 
ইনস্টিটিউট থেকে আরও ছুটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল । 

পুঁথি এবং এই সব মুদ্রিত সংস্করণের সাহায্যে প্রেমতরঙ্গিণীর এতিহাপিক গবেষণাও 

কিছু হয়েছে। এই সব গবেষণার ফলে প্রেমতরঙ্গিণী বিষয়ে এমন সব তথ্য পাওয়া] গেছে 
যেগুলি মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপাদান হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান । 

তবুও মনে হয় প্রেমতবঙ্ষিণীর মতো! উচ্চাঙ্গের একটি অন্বাদ কাব্যের পুর্ণান্বত 

আলোচনা আজও হয়নি। কাব্যটিব প্ররূত মূল্যায়ন এখন ও অসম্পূর্ণ আছে। অঙ্ছসন্জান 

ও গবেষণার মাধ্যষে প্রেমতরঙ্গিণী বিষয়ে এ পধন্ত বেশ কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কিন্ত 

প্র সঙ্গে এমনগু কিছু কিছু তথ্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া গেছে যেগুলির পুনবিচার 

বাঞ্চনীয় ॥ প্রাপ্ত তথ্যগুলির পুনধিচাব, নৃতন তথ্যান্ুসন্ধান এবং সর্বোপরি পূর্ণাঙ্গ বিঙ্সেষণের 

মাধ্যমে ষোড়শ শতাব্দীর এই স্থগ্রাচীন মুল্যবান কাব্যটির প্রকৃত কূপ ও স্বরূপ নির্ণাত হওয়া 

প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে গ্রেমতরঙ্গিণী বা ভাগবতাহ্ুসারী অন্ঠান্ঠ কাব্য সম্পর্কে সাছিত্যের 

ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত ছ'একটি তথ্যের প্রামাণিকত বিষয়ে অস্থরাগীমহলের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করতে 

চাই। 

ডঃ অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” ২য় খণ্ড (ছিতীয় 

পুনমূক্্রণ সংস্করণ__-১৯৭১) গ্রন্থের ৭২৬ পৃষ্ঠায় ভাগবতাচার্ধের ঝচনামাধুর্য গ্রালক্ষে বলা 

হস্বেছে 5 ৰ 

চি 
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“একটু তথ্যপ্রিয়তা, সংস্কৃত পাণ্িত্য এবং মূলকে ঘনিষ্ঠতর অন্থদরণের জন্য তাহার 
রচনারীতি কিছু গুরুভার মনে হইতে পারে | কিন্তু দুই এক স্থলে তাহার রচনামাধূর্ধ খুবই 
চমকপ্রদ হইয়াছে । কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের বিলাপ উৎকৃষ্ট পদাবলীর অস্তভূক্ত হইতে 

পাবে: 

তোমারে পড়িল মনে চাহি বৃন্দাবন পানে 
ধ্যান করি ও রাঙ্গা চরণ । 

ফুকরে কাদিতে নারি. অনিমিখে পথ হেরি 
যাৰ না হয় দরশন ॥ 

বুঝিতে না পারি মেনে নিদয় হইল কেনে 
ওহে শ্তটাম না কর চাতুরি। 

তাজি সব পব্জিবার তুয়া পদ কৈল সার 
কত ছুংখ দিবে হে মুরারি ॥ 

যেভজে তোমার পায় তারকি এদশ! হয় 
গৃহধর্ম সকল পাসরে । 

যেন কাঙালিনী হএ/ পথে পথে ভ্রমাইয়] 
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে ॥ 

কোথা আছ প্রাণকানচ বাজাও মোহন বেণু 
তবে বাঁচে গোপীর জীবন । 

ক্ষণেক বিলম্ঘ দেখি শবীর বিকল সখি 
কোথা কৃষ্ণ দেহ দরুশন ॥ 

ইহা তো বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর বেদনার যথার্থ স্বর । বরঘুনাথ পদাবলী রচনা 
করিলেও সার্থকতা লাত করিতে পারিতেন।” 

ভাগবতাচার্ধের রচনারীতি সম্পর্কে গ্রস্থকারের এই প্রশংস! যথার্থ । 'মুলের ঘনিষ্ঠতর 
অনুসরণের জন্য প্রেমতরঙ্গিণীর তত্বব্যাখামূলক অংশগুপি যে কিছুটা গুরুভার-_-এই 
সিদ্ধাস্তও যধাযথ। কিন্ত এই ত্রুটির দায়িত্ব রঘুনাঁথের তথ্যগ্ীতি ও সংস্কৃত পাঙ্ডিতোর উপর 
চাপিয়ে দিলে কবির প্রতি কিছু অবিচার করা হয় বলে মনে করি। মূলের প্রতি সম্পূর্ণ 
আনুগত্য নিয়ে বাংলাভাবায় ভাগবতের অনুবাদ রচনা করা এবং সেই অন্ুবা্দকে কাব্যরসে 
মণ্ডিত কবে তোলা-ই তাগবতাচার্ষের নিশ্চিত অভিপ্রায় ছিল। কাবোর অসংখ্য ভণিতাস়্ 
এই অভিপ্রায় স্ুম্পষ্টতাবে ব্যক্ত হয়েছে। বলা বান্ুল্য যে, বাঞ্ছিত বিষয়ে কবি সিদ্ধিলাভ 
করেছেন মুখাত তীর কবিত্বের জন্তই । সম্ভবত এই কারণেই ভাগবতাচার্ষের কাব্য তত্বের 
গুরুভারে কিছুটা ঈথ হলেও রসমাধুর্ষে উজ্দ্বল। 

কিন্ত কিছু সংশয় আছে উপরি উদ্ধৃত “তোমারে পড়িল মনে” পদটি নিয়ে। পদটি কি 
প্রকৃতপক্ষে ভাগবতাচার্ধের রচনা ? নাঁকি অন্ত কোন কবির সষ্টি যা কালক্রমে প্রেমতরঙ্গিণীর 
পুঁখিতে প্রবেশ করেছে? অর্থাৎ এ পদ কি মূলপাঠে আদে ছিল? 

পদটি নিয়ে এই যে সংশয় তা নিশ্চিত নিরসন বোধকরি সম্ভব নয়) তবুও পদটিকে 
কাবো 'প্রক্ষিপ্ত' বলার পিছনে এমন কিছু কিছু তাবনা! আছে যেগুলি বিচারযোগ্য হতেও 
পারে। 

প্রেমতরঙ্ষিণীয প্রাচীনতম কোন পুঁথিতে “তোমারে পড়িল মনে” পদটি ছিল কিনা 
এখনও পর্ধত্ত তা জানার উপায় নেই। বে প্রাপ্ত পুথিগুলিতে পদটি যে সর্বন্র পাওয়া 
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যায়নি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে। শ্রীগোড়ীয় মঠ সংস্করণেও পদটি অন্কুপস্থিত। 
অনুমিত হয়, যে সব পুবির সাহায্যে ও মৃত্রিত সংস্করণগুলির সহায়তায় গোঁড়ীক়্ মিশন কতৃক 
১৯৪৫ সালে প্রেমতরঙ্গিণীর ১ম সংস্করণটি সম্পাদিত হয়, মেই সব পুঁথিতেও পদটি 
ছিল ন|। 

উদ্ধত পদটির ভাব ও ভাষাভঙ্গী বিচারে মনে হয় এটি উত্তরকালের কোন কবির 
রচনা এবং কালক্রমে সেটি প্রেমতরঙ্জিণীর কোন কোন অর্ধাচীন পুথিতে সংযুক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। গায়েন বা কথকদের কলাণে বন্ধ প্রাচীন রচনা যে পরবত্ণকালে নানাভাবে 
পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তার অজজ্ত্র প্রমাণ হাতে লেখা পুঁখির পাওুর 
ৃষ্ঠাগুপিতে ইতন্তত ছড়িয়ে আছে। স্থতরাং প্রেমতরঙ্গিণীর মৃূলপাঠ পু'খিগুপিতে 
অপরিবন্তিত অবস্থায় থেকে গেছে-_ এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত হবে ন!। 

আলোচা পদটিকে 'প্রক্ষি্চ বলার শিছনে আরও একটি কারণ আছে। শ্রীকষের 
অদর্শনে গোপীদের বিলাপ প্রেমতরর্দিণীর অন্যান্য পু ধিগুলিতে পয়ার্ছন্দে রচিত হয়েছে। 
এই সব বিলাপোক্তির প্রকাশভঙ্গ'তে ষোড়শ শতাব্দীর ভাষাবৈশিষ্ট্যই স্থগ্রকাশিত। ১০ 

স্কদ্ধের ৩১ অধ্যায়ে বাসলীপায় কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর এবং এ ক্কদ্ধের ৪৭ অধ্যায়ে মথুরা- 
প্রবানী কুষ্জের স্বৃতিমস্থনকালে গোপীদের বিলাপস্থচচক ছুটি পদ বিষন্ন স্পইতার জন্য এখানে 
যথাক্রমে উদ্ধত হচ্ছে £ 

১, আমি সব ব্রজনারী নিজ পরিজন । ২। হেন রুষ্ণ গোপী পাপরিব কোন মনে। 
প্রাণ রাখ প্রাণপতি দিঞা দর্শন ॥ সেই যমুনার জল সেই বুন্দাবনে ॥ 

দরশন ধিএঞ] যদি না রাখ পরাণ। সেই পদ কমল দেখিএঠ ভূমিতলে । 

তিরিবধ হৈল হের দেখ বিদ্যমান ॥ পাপরিলে দশগুণ অনুরাগ বাটে ॥ 

অমুত মধুর ভাষা মন্ব মৃদু হাস। হে কৃষ্ণ হে বমানাথ দুঃখ বিনাশন। 

কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরিহাস। হে গোবিন্দ ব্র্পনাথ দুরিত খণ্ডন ॥ 
ললিত চঞ্চল লীলা চলন চপল । মজিল গোকুল রুষ্* এ সোক সাগরে । 

এ সব তোমার লীল! ধেয়ান মঙ্গল ॥ বারেক উদ্ধার প্রভু নিজ পরি করে। 
আমি সব মুগধী দেখিঞা এই লীলা । 
দরশন দিএখ প্রাণ বাঁখ নন্দবাল! | ্ 

পদ ছুটির তুলনায় ব্রিপদীতে বচিত “তোমারে পড়িল মনে” পদটি অপেক্ষাকৃত 
অর্ধাচীন কালের টবষ্ণব কবিতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। 

প্রেমতরঙ্গিণীর অন্তন্ঞ ব্রিপদীতে রচিত যে সব পদ আছে তার সঙ্গেও উক্ত পদটির 
ভাষ! ও প্রকাশভঙ্গীগত পার্থক্য সুষ্পষ্ট । দৃষ্টান্তন্ব্ূপ ১০ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ের গোপীগীতের 

কিছু অংশ উদ্ধার কর! যেতে পারে £ 

বৃন্দা ৰিপিনে স্থনি মধুর বাশীর ধ্বনি 
ব্র্গবধূু সব এক মেলে । 

আকুল মন বানে বাহা কিছু নাছি জানে 

কহে গুণ বণিতে না পারে ॥ 
ইথেহধিক নাহি আর আখির সফল তার 

জে জে দেখে রুষ্ণ মুখ জোতি। 



১২ . সাহিত্য পরিষৎ-পত্তিক৷ বর্ধ ১ ৯০ 

চান্দ কোটি পরকাশ মন্দ সুধা মধু হাশ 
কি সখি কছিব নারী জাতি | 

শন ২ সখিহের বেণ কোন তপ ঠৈল 
সব গোপী করিয়া! নৈরাশে। 

হরিমূখ সধানিধি পান করে নিরবধি 
ধন্ত বেণু জন্ম জেব। বংশে ॥ ইত্যার্দি। 

অবশ্ট অনেক সময় এমনও হযেছে যে, অতাধিক জনপ্রিয়তার ফলেই প্রাচীন 
কবির জনপ্রিয় কোন রচন! যুগগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তার মুলপাঠ থেকে বহু দূরব্তা 
হয়ে গেছে । “গায়কের পর গায়ক, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাঠ খদলাইয়া চলিয়াছেন। সেই 
অনুসারে পুঁথিও ব্দলাইতেছে। সে পুথি সবই অনেক কবি গায়কের রচনায় স্কীত।.--এমন 
অবস্থায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কৃত্তিবাসের কাব্যের যে-সব পুথি আমবা পাইয়াছি 
তাহাতে ভণিতা৷ ছাড়! আর কিছু খাটি ( অর্থাৎ মুপরচন1 ) অব্যাপন্ন রহিয়। যায় নাই |” -- 

(বাঙ্গালা সাহিতোবর ইতিহাস। প্রথম থণ্ড। পুর্বার্ধ। পৃষ্ঠা ১২৬। ডঃ স্থকুমার সেন।) 

প্রেমতবঙ্গিণীর কোন গোপীবিলাপ বিষয়ক পদও যদ্দি অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্াই 
“তোমারে পড়িল মনে” পদে রূপান্তরিত হস গিয়ে থাকে তবে সেই পদের মুল পাঠটির 
স্বরূপসন্ধান আজ বীতিমতো ছুংসাধ্য । 

ভাগবতাচার্ষের রচনা আদ্যন্ত ভাগবত অনুগত । কৃষ্ণ অদর্শনে গোপীদের বিলাপেও 
এ আহ্গত্য স্পষ্ট হয়ে আছে। কিছু কিছু পাঠাস্তর সত্বেও বিভিন্ন পুঁথিতে গোপীর্দের 
বিলাপ অংশেও তাগবতাচার্ধের নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রকাশ দেখা যায়। ভাগবতপুরাণের 
প্রা আকরিক অথচ কাব্যগুণসম্পন্ন অনুবাদ রচনা করার এক গুড় আকাজ্ষা নিয়েই 
ভাগবতাচাধ তার কাব্য রচনা করেন। তাই প্ররেমতরঙ্গিণীর সবত্রই কবির এক অখণ্ড 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। মণীগ্রমোহন বন্ধ তার “বাঙ্গাল! সাহিত্য” গ্রচ্থের ২য় খণ্ডে 
বলেছেন £ 

“কবি যে ভাবে গ্রস্থ রচন] করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যথাসাধ্য মূলের অনুকরণ 
করিতে চেষ্ট1! করিয়াছেন, ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস এইরূপ 
আদর্শ অনুসরণ করেন নাই; এইজন্য তাহার! স্বাধীনভাবে গ্রস্থ রচনার স্থযোগ লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাগবতাচার্য সর্বদা আদর্শের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন ।” 

কালিদাস বায়ের প্রাচীন বঙ্গপাহিত্য গ্রস্থেও বল! হয়েছে £ 
“কৰি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভাগবত পাঠই তাহার জীবনের ব্রত ও জীবিকাই 

ছিল। সেজন্ত ভাগবতের হ্লোকার্কে কোথাও বিকৃত না করিয়া যতদুর সম্ভব শ্লোকের 
মর্মার্থ অক্ষুপ্র রাখিয়াছেন।” : 

আলোচ্য পদটি এইদিক থেকে শুধু যে ব্যতিক্রম ভাই নয়, সপ্তদশ / অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বৈষ্ুব কবিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ভাবনাযুজাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো । 
[ তুপনীয়্ : পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত ১৬৫১ সংখ্যক পদ ]। 

সখি হে, কোথা কষ করাহ দবরশন । 
ক্ষণেকে যাহার মৃখ না দেখিলে ফাটে বুক 

শী দেখাও না রহে জীবন ॥ ঞ্রু॥ 



সংখ্যা £ ২য়  “প্রেমতরঙ্িণী-বিষয়ক গ্রতিতিত তথ্যগুলি কি যথেষ্ট প্রামাণিক ? ৯৩ 

এই ব্রজের রমণী কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী 
নিজ করাম্ত দিয়া দান। 

প্রুল্লিত করে যেই কাহা! মোর চন্দ্র সেই 
দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ। ইত্যাদি ॥ 

জনপ্রিয়তা যদ্দি কষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর কোন পদকে এতটা পরিবত্তিত করে দিয়ে 
থাকে তবে সেই রূপান্তরিত পদটিকে কাব্যে প্রক্ষিপ্ত বলাই যুক্তিযুক্ত-_বিশেবত এ 
রূপান্তর যর্দি কবিতার মূলছন্দ এবং কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকেও বিপর্যস্ত করে 
দিয়ে থাকে । 

“বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ৯ম খণ্ড, পৃরার্ধ («ধম সংস্করণ ১৯৭০) গ্রন্থের 

৪৬৫ পৃষ্ঠায় পাদটাকায় ডঃ সুকুমার সেন প্রেমতরঙ্গিণী, প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

“রূঘুপগ্ডিতের কাব্যের প্রাচীন পুথি ছুর্লভ। গ ৪১৩৭ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর একমাত্র 
প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুথি। মাধৰ আচাষের কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক পুথিতে রঘুপপ্ডিতের 
কাবোর অংশ প্রবেশ করিয়াছে । গায়কেরা বোধ হয় উভয়ের রচনা মিলাইয়া গান করিত।” 

উক্ত গ্রস্থের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় দ্বিজমাধবের শ্রুকঞ্মঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে বল! হয়েছে : 

“মূল রচনায় শুধু ব্রজলীলাবর ও মথুবাপীলার বর্ণনা ছিল, অথবা যেমন পাওয়া 
যাইতেছে, দ্বারকালীলা পধন্ত বণিত ছিল কিনা বপাযায় না। তবে প্রাপ্ত কাবোর 
শেষার্ধে রঘুপপ্ডিতের ও মালাধর বস্থর রণ! প্রচুর [মশিয়া গিয়াছে । সে নিশ্রণ-মিলন 
কট! তাহা খুটিয়! বিচার করিলে তবে নির্ধারণ করা যাইবে ।” 

প্রেম তরঙ্গিণীর কোন কোন পদ যে মাধবাচার্ধের শ্রীরষ্কমঙ্গল কাবোর পুরাতন 
পুথিগুলিতে প্রবেশ করেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিছু কিছু পাঠাস্তর 
থাকলেও (প্রেমতরঙ্গিণীর একাধিক পুথির সঙ্গে শ্রীরুষ্ণমঙ্গলের তৃপনা করলে এ ধারণা 
দুটমূল হয়ে ওঠে। স্থতবাং প্রেমতরঙ্গিণীর অংশ বিশেষ ঢুকে আছে_ শ্ীরুষ্ণমঙ্গলের এমন 
সব পু'থির ভিত্তিতে মুদ্রিত যেদব সংস্করণ দেখা যায়, সেগুলির প্রামাণিক ঠা সম্পর্কেও 
সংশয় দেখা দেওয়া শ্বাভাবিক। 

ডঃ: অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর “বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” (২য় খণ্ড, ২য় 
পুনমূন্রণ সংস্করণ ১৯৭৯) গ্রন্থে মাধবাচার্ষের শ্রীরুষ্ণমঙ্গপ প্রপঙ্গে একাধিক মুদ্রিত সংস্করণের 
মধ্যে একই কাব্যের ভিন্ন পাঠের প্রতি ইতিহাস পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ 
গ্রন্থের ৭৩২ পৃষ্ঠায় গ্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন £ 

*...এমন কি সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত '্রীষ্ণমঙ্গলের” সঙ্গে বঙ্গবাসী প্রকাশিত 
'্রীকুষ্ণমঙ্গলের”ও অনেক পাঠবৈষমা আছে । যেমন__ 

॥ বঙ্গবাসী সংস্করণ ॥ তা দেখিয়া! আনন্দিত ভাবে গদাধর ॥ 

শরৎ যামিনী চারু চৌদিকে বিমল । | সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ | 
প্রফুল্প মালতী জাতি যুখিকা সুন্দর ॥ শরৎ সহায় আর পূণিম1 রঙ্জনী ! 
বছগুণ বহুস্থখ হৈল বুন্দাবনে । মনোহর যুরুলী বাজাল যাছুমণি ॥ 
অখণ্ড পৃণিমা শশী উদ্দিত গগনে ॥ একত্র মিলিয়া আইল বড়ঝতৃগণে। 
চিরদিনে যেন নারী পতি দরশনে ' যমুনা! ল'রী তাহে হ্মন্দ পবন ॥ 

সর্ব ছুঃখ শোঁক হরে আনন্দিত মনে ॥ প্রফুল্ল কমলদল ভ্রমর গুঞ্জরে । 

কষলাবদন তুল্য পূর্ণ শশধয় । কুহু কুহু কোকিল করয়ে সুমধুবে ॥ 



১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ £ ৯৭ 

এখানে এই দুইখানি গ্রস্থকে সম্পূর্ণ পৃথক বপিয়া মনে হয়না কি? বোধ হয় 
বঙ্গবাণী সংস্করণ সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক ।* 

ড; অপসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসী সংস্করণকে “অধিকতর প্রামাণিক” বলেছেন 
এই কারণে যে “পুধির পাঠ ও মুদ্রিত পাঠের মধ্যে খুব বেশি পার্থকা নাই।” অতঃপর 
তিনি বলেছেন--“সাহিত্য পব্ধিষদের মুদ্দ্রিত পাঠে নান! বৈষম্য আছে। সুতরাং সাহিত্) 
পরিষদ সংস্কবূণেষ অব্লন্থিত পুঁথিটির প্রীমাঁনিকতা। সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 
রহিয়াছে” 

সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের তুলনায় বঙ্গবাসী সংস্করণকে অধিকতর প্রামাণিক বলার 
হেতু হয়ত কিছু আছে; কিন্তযেপুথিবা পুথিগুলির সাহাযো বঙ্গবাসী সংস্করণ মুদ্রিত 
হয়েছিল, সেই পুঁধিই যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রামাণিক নয় তার কিছু প্র্নাণ দেওয়া যেতে 
পারে। বঙ্গবাসী সংস্করণে পূর্বোন্ধত “শরৎ যামিনী চাক” ইত্যাধি যে পদটি আছে সেই 
পদটি প্রেমতরঙ্গিণীর একাধিক পুথিতে পাওয়া গেছে। অতএব এই সংশয় দৃঢমূল হয় যে 
পদটি আদে শ্রীকুষ্ণবিজয় প্রণেতা মাধবাচার্ধের রচনা নয় । উক্ত পদটি প্রেমঙ্রঙ্গিণীর ১০ 
স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের স্থচন] অংশ। বরাড়ী রাগে গেয়। অংশটি এইরকম £ 

গোপিকার সহে কৃষ্ণ করিব রমণ । 
মনে হেন কৈল যদি প্রভু নারায়ণ ॥ 
শবত জামিনী চাকু চৌদ্দিগ বিমল। 
প্রফুল্ল মালতী মাল য,থক! বন্দর ॥ 
বু গুণ বু স্বখ ছেল বৃন্দাবনে । 
অথণ্ড পৃণিমা শশি উদ্দিত গগনে | 
চিরদিনে জেন নারী পতি দরশনে। 
সর্বলোক শোক হবে আনন্দিত মনে ॥ 
কমলাবদনতুল পূর্ণ শশধর। 
তা দেখিঞ্ক আনন্দিত হৈল গদাধর | 

শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকাশিত (১৯৬৬) ২য় সংস্করণে এই পদে কিছু কিছু পাঠাস্তর আছে। 
যেমন-_“সহে" স্থলে "সঙ্গে, “চৌদিগ' স্থলে 'চৌদিগে”, 'মালতীমাল" স্থলে 'মালতীম্ী” 
'সর্বলোকশোক স্থলে সর্বহুখশোক” 'কমলাবদনতুল, স্থলে 'কমলাবদনতুল্য, এবং “দেখিঞা” 
ও 'হৈল স্থলে যথাক্রমে “দেখিয়া” ও “ছেলা?। 

| পদটি যে মূলত প্রেমতরঙ্গিণীর এবং তার রচগ্সিত! যে ভাগবতাচার্ধ রঘুনাথ এবিষয়ে 
নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার কারণ আছে। 

ভাগবতাচার্ষের অঙ্থবাদ শুধু মূলানুগ নয়__বহুস্থলেই প্রায় আক্ষরিক । বিশেষত 
প্রেমতরঙ্রিণীর ১* স্বন্ধ এই জাতীয় অন্ুবাদের দিক থেকে প্রায় ক্রটিহীন। ভাগবতের 
১৭ স্বন্ধের ২৯ অধ্যায়ের স্থচন1 অংশে বলা হয়েছে_-“ভগবান হয়েও শ্রীকু্ণ মল্লিকা প্রস্ফুটিত 
শরৎকালের রাত্রির শোভা দেখে যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় কৰে ক্রীড়া করতে ইচ্ছা 
করলেন। অনেকর্দিন পরে স্বামী প্রবাস থেকে ফিরে এলে প্রিয়ার মৃখমণ্ডল যেমন 
কৃক্কুমরঞ্জিত হয়ে থাকে, সেরকম নক্ষত্রপতি চাদও সে সময় স্িপ্ধ সুখকর কিরণ দ্বার! পূর্বদিক 
রঞধিত করে দর্শকমাত্রেরই সন্তাপ দুর করতে লাগল। ভগবান দেখলেন, বিকশিত পন্প 
সদৃশ চাদ অথণ্ডমণ্ডল হয়ে আকাশে উদ্দিত হয়েছেন, তীর প্রত! লক্ষ্মীর বনের মত প্রকাশ 



সংখ্যা £ ২য় “প্রেমতরঙ্জিণী-বিষ়ক প্রতিঠিত তথ্যগুলি কি যথেষ্ট প্রামাণিক ? ১৫ 

পাঁচ্ছে।”__ত্রিপুবাশংকর সেনশাস্ত্রীর ভূমিকা-সম্বলিত শ্রীম্ভাগবত, হরফ প্রকীশনী, ১ম 
প্রকাশ ১৯৭৭, ৫৮৮ পৃষ্ঠা । 

প্রেমতরঙ্গিণীর পুথি বামৃত্রিত সংস্করণে প্রাপ্ধ “শরত যামিনী চারু” ইত্যাদি পদটি 
মূলের কতটা! কাছাকাছি তা” ভাগবতের শ্লৌকগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাঁয়। 

অন্যদিকে মাধবচার্ধের শ্রীৃষ্মঙ্গল ভাগবতের ভিত্তিতে রচিত হলে ভাগবতাচার্ধের 
এ অন্ুবাদ-সচেতনত। মাঁধবাচার্ধে সম্পূর্ণ অন্থপস্থিত। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাঁশয়ও তার “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” গ্রন্থের ২য় খণ্ডে মাধবাচার্ধ প্রসঙ্গে ৭৩৫ পৃষ্ঠায় 
বলেছেন : 

“কবি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই,ভাবানুবাদও করেন নাই-_মুলগ্রন্থের 
ভাব লইয়া প্রায় নিজের ভাষায় কাব্য বচন! করিয়াছেন_ কাজেই তাহার শ্রীমঙ্গল প্রায় 
মৌলিক গ্রন্থের মর্ধাদা লাত করিয়াছে ।” 

স্থৃতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধা নেই যে, “শরত যামিনী চাক” পদটি 
তাগবতাচার্ধেরই বচনা- মাধবাচার্ধের নয়। গায়েন বা কথকদের দৌলতেই আলোচ্য 
পদটি কালক্রমে শ্রীকুষ্ণমঙ্গলের পুঁতে প্রবেশ করে। শ্রীরুষ্ণমঙ্গলের অনেক পুঁথিতে 
রঘুপত্ডিতের কাবোর অংশ প্রবেশ করেছে বলে ডঃ সৃকুমীর সেন যে সিদ্ধান্ত কবেছেন তা 
যথার্থ। আলোচ্য পদটিকে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বলে মনে কবি। 

আধুনিক ভাব্সততব্প প্রথম চিন্ভানায়ক বামচমাহন ন্বাচয়ক 
১৫০ ভম ম্বভুযুবাঘিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পব্লিষচদন্র 
শ্রদ্ধার্থ্য | 
ক্লামভমাহন গ্রশ্থালী (এক খণ্ডে সুদৃশ্ত রেক্সিনে বীধাই) 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ৩৫"০* 
১ম খণ্ড: বেদান্ত ও উপনিষৎ ৯*০০ 

২য় খণ্ড £ শাস্ত্রীয় বিচার ৬৯০ 

৩য় খণ্ড £ সহমরণ-বিষয়ক পুস্তকাবলী ৫,০০ 

৪র্থ খণ্ড: গায়ত্রী, অনুষ্ঠান, ব্রহ্মসঙ্গীত ৫*০০ 

£ম খণ্ড £ ক্রাঙ্ষণ সেবধি, পাদরি-শিত্য-সম্বাদ ৩-০৪ 
৬ষ্ট খণ্ড £ চারিপ্রশ্ন বিষয়ক পুস্তকাবলী চার 
৭ম খণ্ড £ গৌড়ীয় ব্যাকরণ 5 

বলীয়-সাহিত7-পর্সিষ 
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, 

কলিকাতা-৭* ** ০৬ 



গুপ্তিপাড়ার বাঁংল। হন্দির সমুহের নির্মাণকাল 

শ্রীনৃসিংহ্প্রসাক্গ ভট্টাচার্য 

হুগলী জেলার গুন্তিপাঁড়া গ্রামের মন্দির চতুষ্টয় প্রাচীন বাংলা মন্দির স্থাপত্যের 
আকর্ষণীয় নিদর্শন । এই চারটি মন্দির হলো-_প্রীচৈতশ্র্দেবের মন্দির (আদি জোড় 
বাংলা মন্দির ), বাম সীতার মন্দির, কুষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং বৃন্দাবন চজের মন্দির । এই 

চারটি মন্দির (তাদের চতুর্বে্টনী প্রাচীর সস্তে)টভারত সরকারের পুরাকীন্তি সংরক্ষণ আইনে 
(:1761606 0101807067765 [15501536101 4১০0 1904 ১ সংরক্ষিত পুরাকীত্তি।১ 

গুপ্টিপাঁড়া মঠের ম্যানেজার রাজেন্দ্র রায়ের (শ্রী; ১৯১২-১৫ ) সঙ্গে ভারত সরকারের যে 
চুক্তি সম্পাদিত হয়, তদন্ষযায়ী এই পুরাকীতিগুলির সংরক্ষণের দাত্সিত্ব গুপ্রিপাড়া মঠের 
পরিচালকগণের উপর অপিত হয়। 

শ্রচৈত্তন্যদেবের মন্দিরের নি্মাণকাঁল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচন। করা হয়েছে ।২ 
বর্তমীনে অন্য তিনটি মন্দিরের নির্যাণকাল আমাদের আলোচ্য । 

রাম সীভার অন্দির : 

এই মন্দিরটি আটকোণা শিখরবিশিষ্ট চাঁরবাংলা মন্দির । মন্দিরের বারান্দার 
পশ্চিম দেওয়ালে বহির্ভাগে, দক্ষিণ দেওয়ালের বহির্ভাগে ও বারান্দার ভিতবের 
দেওয়ালে পোড়ামাটির ষুত্তি ও অলঙম্করণ সঙ্জা আকর্ষণীয় । পোড়ামাটির মৃন্তিগুলির মধ্যে 
আছে গোপিকামুত্তি, রাধাকষ্ণের যুগলমুত্তি (উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান ), জগস্থাত্রীমৃত্তি, 
গরুড়ারূঢ বিষুমৃতি ইত্যার্দি এবং রামায়ণের চিন্রকাঁহিনী ( যেখন দশমুণ্ড বাঁবণের যুদ্ধযাত্রা, 
রাম বাঁবণের যুদ্ধ ইত্যাদি )। মন্দিরের গর্ভগৃহে শ্রীরাম, লক্ষণ, সীতা ও হচুমানের বিগ্রহ । 

ৃ এই মন্দিরের নির্মাণকাল সন্বন্ধে গেজেটিয়রের মভ-_মন্দিরটি ১৮শ শতাব্দীর শেষে 
শেওড়াফুলীর বাজ! হরিশ্ন্দ্র রায় নির্শীণ করেন ।৩ কিন্ত এই মত গ্রহণযোগা নয়।' 
হরিশচন্দ্র রায় শেওড়াফুলীরাজ মনোহর রায়ের পৌত্র। বাংলা ৯৯৫০ সনে (খর: ১৭৪৩) 
মনোহর রায়ের মৃত্যু হয়।* মনোহবের পুত্র রাজচন্দ্র। তৎ্পুত্র হরিশ্চজ্র। স্তরাং 
হরিশ্চন্দ্র ১৮শ শতাববীর পুরুষ ন'ন। শ্রীস্থধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের মতে মনোহর রায়ই 
এই মন্দিরের নির্মাতা ।* এবং মন্দিরটি ১৮২২ গ্রাস্টাবধে নিম্সিত হয়।৬ মিজ্র মহাশয় এই 
মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ প্রষ্ষোগ করেন নি। 

১৮শ শতাব্বীর গুপ্থিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার ১৭৪৪ 
গ্রীস্টান্দে সংস্কত গছ্যে' ও পছ্ে মিশ্রিত “চিত্ত্রম্পূঃ, নামে চম্পৃকাব্য রচনা করেন।* এ 
কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রা্দি সম্বন্ধে যেছু"টি ক্পলোক আছে,” তা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, 
“চিত্রচম্পৃঃ, রচনার আগে ( অর্থাৎ ৯৯৪৪ ্ীস্টান্দ্ের আগে ) শ্রীবামচন্দ্রের মন্দির নিগসিত 
হয়েছিল । রাজা মনোহর রায় মন্দির নির্মাতা হ'লে মন্দির ১৭৪৩ খ্রীপ্টাবের আগে নিস্রিত 
হয়েছিল, কেনন! মনোহর বায় ১৭৪৩স্রীষ্টাব্দে পরলোকগত হ'ন। মিআ্র মহাশকস একই 
সঙ্গে মনোহর রায়কে মন্দির নির্মাতা ও ১৯০২২ গ্রীস্টাব্জে মন্দির নির্মাণ কাল বলে সামঞ্জশ্তহীন 
উক্তি করেছেন। গেজেটিয়রে'র মতও শ্ববিবোধী | 

৯৭৭, খ্ীস্টাবধে বিজয়রাম সেন “তীর্থমঙ্গল' কাব্য রচন1 কবেন।, এই কাব্যগ্রন্থে 
আছে, রামশক্কর বায় রাম, লক্ষণ, সীতা ও দশমহাবিস্কা! প্রতিষ্ঠা করেন।» এই রাম- 
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শঙ্কর রায়কে বলা কঠিন । শেওড়াফুলী রাজগণের মধ্যে রাঁমশঙ্কর রায় বলে কোন রাজার 
নাম পাওয়া যায়না । ১৮শ শতাব্দীতে সোমড়ায় একজন টব রামশস্কর বার ছিলেন। 

ইনি ঢাকার দেওয়ান ছিলেন এবং ১৭৬৫ শ্রীস্টান্ে সৌমড়ায় মহাবিগ্া" নামে জগন্ধাত্ীমুদ্তি 
ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইনিই যেবামসীতার মন্দির নির্নাণ কবেন, এ বুকম 
কোন প্রমাণ বা প্রমাণের স্তর পাওয়া যায় না। গাদরাণী' প্রণেতা বিপিনমোহছন সেন 
তার গ্রন্থে রামশস্কর রায়ের জীবনকথা বিবৃত করেছেন । কিন্তু রামসীতা মন্দিক নির্মাণের 
কথা লেখেননি । গুপ্তিপাড়ার সুধাংস্ত সেন মহাশয়ের ( অধুনা পরলোকগত ) অহ্থমাঁন__ 
এই রামশঙ্কর রায় পাটমহল পরগণার জমিদার ছিলেন । তবে মন্দির যে ১৭৪৪ গ্রীস্টাবের 
আগে (এমন কি ১৭৪২ গ্রীস্টাব্বের আগে )।১* নিশ্সিত হয়েছিল এ কথা অনুমান করা! 
যায় এবং রামশঙ্কর রায়১১ যে এই মন্দির নির্মাতা এ কথা ধারণ করা যায়। 

কৃষ্ণচক্দের মন্দির £ 

মন্দিরটি একরত্ব আট বাংলা মন্দির পর পর ছু'টি চারচালার মধো খাড়া চতুষ্কোণ 
দেওয়াপ। মন্দিরে কোন অলঙ্করণ নেই, শুধুচুণ বালির পলেম্তারা। মন্দিরের গর্ভগৃছে 
কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রবাধা বিগ্রহ । 

গেজেটিয়ারের মতে কুষ্ণচন্ত্রের মন্দির নবাব আঙিবদর্শ খার (খ্রাঃ ১৭৪৫৬) 
শাসনকালে বৃন্দাবন চন্দ্র মঠের দণ্তী মধূন্দনান্দ আশ্রম কর্তৃক নিমিত হয়।১২ এই মত 

সমগ্রভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা দণ্তী মধুস্দনান্দ আলিবদ্ী খার সমসাময়িক নন, 
তিনি গ্রীঃ ১৭৯০ থেকে শ্রী; ১৭৯৪ পর্বস্ত মঠের মোহান্ত পদে আসীন ছিলেন। কৃষ্ণচঞ্জের 
মন্দির নির্মাণ করেন মঠের নবম দণ্ডী পীতান্বরানন্দ আশ্রম (আ: শ্রী; ১৭৪*-আঃ গ্রীঃ ১৭৬০)। 
কৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে সে কাহিনীটি সংক্ষেপে 
নিয়মত-_ 

দণ্তী পীতাম্বরাঁনন্দের মঠাধিকারকালে দেশে দন্থ্যতন্করের অত্যন্ত উপস্ত্রব ছিল। 

দস্থ্যভয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য পীতাম্ববানন্দ মঠের চারদিকে খুব উচু প্রাচীর নির্মাণ 
করেন। এতেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেননা। ডাকাতির ভয়ে তিনি টাকা জমানো! 
বন্ধকরে দিলেন। তিনি আয়ের সমন্তই মুক্ত হস্তে দেবসেবায় ব্যয় করতে লাগলেন । 
নবাব বুন্দাবনচন্দ্রকে জমিদারী ১৩ দিয়েছিলেন । দশ্তীর অপরিমিত বায়ের ফলে নবাবের 
রাজস্ব বাকী পড়লো । এদিকে বগর্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নবাবের রাজকোব 
শূন্য হয়ে পড়ে । সেজন্য নবাব আলিবদরঁ খা জমিদারদের কাছে থেকে নজরাণা ও বকেয়া 
বাজন্ব আদায়ের জন্য জমিদারদের মুণিদাবাদে তলব করে পরোয়ানা জারী করেন। 
নবাবী আমলে বাজন্ব বাকী পড়লে জমিদারদের কারাবাস করতে হতো। জমিদারী 

বন্দাবনচন্দ্রের নামে, কাঁজেই বৃন্দাবনচজ্্রকেও মুপিদাবাদে তলব কর! হলো]। ১ 

পরোয়ানা পেয়ে পীতান্ধরানন্দ বিশেষ সঙ্কটে পড়লেন । বিগ্রহ বৃন্দাবনচন্দ্রকে তিনি 

কি করে মুমলমান নবাবের দরবারে হাঁজির করেন? শেষে হিতৈষাদের পরামর্শে তিনি 
শাস্তিপুরের শিল্পীদের দিয়ে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহের অনুরূপ একটি নিম কাঠের কৃষ্ণমূত্তি তৈরী 
করিয়ে সেই মুর্তি নিয়ে তিনি মুপিদাবাদ গেলেন । এ সময়ে গুপ্থিপাড়ার প্রখ্যাত পত্ডিত 

ও কবি বাঁণেশ্বর বিগ্যালঙ্কার নবাব আলিবদ্দী খার সভাসদ ছিলেন। সম্ভবতঃ তারই 

সহায়তায় তিনি নবাবের দেওয়ান রাজা মাণিকর্টাদদের সঙ্গে পরিচিত হ'ন এবং তার 

বিপদের বিষয় দেওয়ানকে অবগত করান। 

যথাসময়ে পীভাম্বরানম্দ নবাবের দরবারে উপস্থিত হ'লে দেওয়ান মাণিকঠাদ 
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বৃন্দাবনচজের বকেয়া রাঁজন্বের বিষয় নবাবের কাছে দাখিল করলেন। দেওয়ান নবাবকে 
জানালেন- বুন্দাবনচন্দ্র মানুষ জমিদার ন'ন, তিনি হিন্দুর দেবতা । তার সেবায়েতদণ্ডী 
পরমহংস সাধুপুকুষ ; তিনি অতিথি, অভ্যাগতের এবং দেবতার সেবায় ও দীনদরিপ্রদের 
গ্রতিপালনে অর্থব্যয় কবে নিংস্ব হয়েছেন বলে বাঁজস্ব দিতে পাবেন নি। নবাঁৰ দেওয়ানের 
এই রিপোর্টে সন্ত হয়ে বন্দাবনচজ্জের বকেয়া রাজস্ব কিস্তিবন্দী করে পরিশোধ করার 
আদেশ দিলেন ও দণ্তীকে অব্যাহতি দিলেন।১* পীতাম্বরানন্দ গুপ্রিপাড়ায় ফিরে এই 
নৃতন কষ্ণমৃত্তিকে 'কষ্ণচন্দ্র' নাম দিয়ে অষ্টধাতুময়ী শ্রীরাধা মৃত্তি সহ প্রতিষ্ঠা করলেন। 
কিন্তু “কৃষ্ণচন্দ্র পৃথক মন্দির নির্সীণ তখনই সম্ভব হলো না। পীতাম্বরানন্দ প্রজাদের 
ও ধনী ব্যক্তিদের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করলেন। মন্দির নির্মাণের উপযোগী 
অর্থের সংগ্রহে প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগে ।১৭ মন্দিক নির্মাণের কাজ সমাগ্চ হলে কষ্ণচন্ত্র 
নৃতন মন্দিরে অধিষ্ঠিত হলেন। 

এই কাহিনী মঠের দণ্তীদের মধ্যে স্থগ্রচলিত। সোমড়া নিবাসী বিপিনম়োহন 

১৮৯৬ শকাবের ৯ই শ্রাবণ (স্ত্রী; ১৮৯৪ ) 'চাদবাণী, গ্রস্থের প্রথম সংক্ষরণ প্রকাশিত 
করেন । তাতে এ কাহিনী বিবৃত হয়েছে । ১৮ই ট্জষ্ঠ ১৩৯৮ সনে (শ্বীঃ ১৯১১) এ 
গ্রন্থের যে দ্বিতীয় সংক্করণ প্রকাশিত হয়, তাতেও এ কাহিনী সন্্রিবি্ই আছে। 
গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীপতি কবিরত্ব সাহ্থিত্যাচার্য ১৩২২ সনের মই আশ্িন 
(এ: ১৯১৫ ) তারিখের সম্মিলনী" পে “পীতাস্বরানন্দ' শীর্ষক প্রস্তাবে এ কাহিনী বিবৃত 
কবেছেন। স্থতরাং কাহিনীটিকে সত্য বলে ধৰে নিয়ে তারই ভিত্তিতে কষ্ণচন্দ্রের 
মন্দিরের নির্মাণকাল স্থির করতে হবে 

১৬৬৪ শকাব্দের বৈশাখ মাসে ( শীঃ ১৭৪২ ) বগাঁরা বাংলা আক্রমণ করে। খ্রীঃ 
১৭৪২ থেকে খ্রী:১৭৪৪ পর্যস্ত নবাব আলিবদর্শ খাকে বগাঁদেরদমনের জন্য প্রায় শিবিরে শিবিরে 
কাটাতে হয়। ৯৭৪৪ গ্রীস্টাব্দে বগর্খ সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হলে বগর্ণ রঘু গাই- 
কোয়াড়ের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে পালিয়ে যাঁয়। ১৯৭৪৫ গ্রস্টাব্ধে রঘুজী ভোৌসলে বঙ্গ সৈন্ 
নিয়ে আবার বাংলায় হানা দেন ও আলিবাির কাছে পরাভূত হয়ে বেরার ফিরে যান। 
এই কারণে অন্থমান করা যায়, ১৭৪৪ শ্রীস্টারন্জে অথবা ১৭৪৫ গ্রীস্টাবে পীতান্বরানন্দের 
মুপিদাবাদ গমন ঘটেছিল ।১* স্থতরাং কৃষ্চস্দ্রের প্রতিষ্ঠা ১৭৪৫ গ্রীস্টাবের পরে ঘটেছিল । 

আগেই বাঁমসীতার মন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বাণেশ্বরের “চিন্রচম্পুঃ, কাব্যে 
(গর; ১৭৪৪ ) বৃন্দাবনচন্দ্রের এবং বাম সীতা ও লক্মরণেরও উল্লেখ আছে ।১" কিন্তু কণ- 
চন্দ্রের কোন উল্লেখ নেই । ১৭৪৫ প্রীস্টাব্ধের মার্চ মাসে বাণেশ্বর “ন্্রীভিষেকম্ নাটক 
রচনা করেন ।১* এই নাটকে বৃন্দাবনচন্দ্রের উল্লেখ আছে,১৯ কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ নেই । 
এই জন্য ধরে নেওয়1 যায় যে, ১৭৪৫ শ্ত্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের পর কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং ১৯০ বছর পরে কষ্ণচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে 
আহঃ ১৭৫৫ অথবা ১৭৫৬ শ্রীস্টাবে কষ্ণচজ্দ্রের মন্দির নির্মিত হয়। 

বৃন্দাবনচজ্জের অন্দির £ 
গুপ্তিপাড়া মঠের বৃম্দীবনচন্দ্রের মন্দিরটি মঠের মন্দির চতুষ্টপ্ের মধ্যে সর্বোচ্চ ।২ * 

মন্দিরটি ইটের তৈরী আট বাংলা মন্দির । মাটি থেকে চূড়া পর্যস্ত মন্দিরের উচ্চতা__ 
আঃ ৭৭কু. চূড়ার উচ্চতা আঃ ৬্ফু. মন্দিরের চারদিকে ৬, ১৭ই, প্রশস্ত 
চত্বর । মাষ্টি থেকে চত্বরের উচ্চতা ৫"ফু. ৩”ই. চত্বর বাদে মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪৩-ফু. 
৬"ই, এবং চত্বর বাদে মন্দিরের প্রশ্থ ৩৯ফু- ৬*ই. মন্দিরের শীর্ষে একটি ক্ষুজ চতুকোণ 
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বেদীর উপর একটি মুন্ময় পদ্ম, পদ্মের উপর ছোট ছোট তিনটি পিতলের কলম পর পর 
সাজানো । প্রত্যেক কলম ভেদ করে একটি লৌহশলাক1 উধের্ব উঠেছে । মন্দির চত্বরের 
পশ্চিম দিকের ভিত্তিগাজে সংলগ্ন বুন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা সত্যানন্দ লরম্বতীর সমাধি। 
গর্ভগৃছের ভিতর থেকে সমাধি পধ্যস্ত একটি সরু নালি আছে । এনালি দিয়ে বুন্দীবন- 
চন্দ্রের সান্জল সমাধিতে পড়তো! । এ নাপিটি সংস্কারাভাবে বদ্ধ হয়েগেছে । মন্দিরটি 
দক্ষিণ মূখ । 

দক্ষিণ দিকের চত্বরের পর বারান্দা, মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে বাধানো । বারান্দার 
পূর্ব ও পশ্চিমদিকে একটি করে গরকোষ্ঠ। বারান্দার পর গর্ভগৃহ | গর্ভগৃহে শ্বেতপাথরের 

বেদীর উপর রূপার সিংহাসনে ব্রিভঙ্গিমভাবে দণ্ডায়মান বৃন্ধাবনচন্দ্র বিগ্রহ । পাশে 
অষ্টধাতুময়ী শ্রারাধা বিগ্রহ । বিগ্রহের অপর পাশে বদ্ধাঞ্জলী গরুড়মৃত্তি | 

গর্ভগৃহের উত্তর দিকের ভিত্তিতে সংলগ্ন বেদীর উপর ঘ্বিভুজ পদহীন, ও জ্ঞান- 
মুদ্রাপাি জগন্নাথের এবং বলরামের বিগ্রহ, মধ্যে স্ুভদ্ত্রা দেবীর বিগ্রহ । মন্দিরের 

বারান্দার দেওয়ালে ও গর্তগৃহের ভিতরের ছাদের গায়ে রাধাকষ্ লীলার চিত্র 
(650০9) 1২১ 

বৃন্দাবনচন্দ্রের এই আট বাংলা মন্দিরটি গুপ্টিপাড়া মঠের দ্তী মহাস্ত বীরভদ্রানন্দ 
আশ্রমের (শ্রী: ১৮০৬-১৩) মঠাধিকারকালে কলকাতা বাগবাজাবের বিখ্যাত ধনী কায়স্থ 
গঙ্গানাবায়ণ সরকারের বায়ে নিথ্িত হয়| মন্দিঝ নির্মাণের সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন । 

গুপ্ধিপাড়ার পণ্ডিত শ্রীপতি কবিরত্ব ১৩২২ সনে “সম্মিপনী' পত্রিকার বৈশাখ 
সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে গুষ্টিপাড়ার মঠের ইতিহাস প্রকাশিত করেন। এ 
ইতিহাসের “বীরভব্রানন্দ”__শীর্ষক প্রস্তাবে তিনি মন্দির নিশ্নাণকাল ১৭৩২ শকাব্দ বলে 
উল্লেখ করেন ও প্রমাণন্বরূপ নীচের শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন _ 

“শাকে ত্রিবন্ধি সিন্ধশ্বির সংখো গুগ্তপুরে হরে | 
গঙ্গানারায়ণোহকাফান্নারায়ণ মঠং শুভম্ ॥ 

কবিবত্ব মহাশয় এ শ্লোকটি কোথায় পেয়েছিলেন তা লেখেননি, তবে শ্লোকটি 

দণ্ডীদের মধ্যে স্ুপ্রচলিত। কিন্তু ক্নোকটিতে কিছু গোলমাল আছে ধারণা হয়। কবিরত্ব 
মহাশয় শ্লোকার্থে ১৭৩২ শকাব্দ ধরেছেন । কিন্তু ত্রিবহি'তে ৩৩ ও সিন্ধুতে “পাওয়া 
যায়। “অশ্বির' কি? গুপ্তিপাড়ার কাণীপ্রবাণী অধ্যাপক ৬রামচরণ চক্রবর্তী তার 
জীবদ্দশায় লেখককে লেখা একখানি চিঠিতে এই মত প্রকাশ করেছিগেন যে, “অশ্বির' 
কোধগত অর্থ অশ্বযুক্ত সূর্ধব। কিন্তু এতে কষ্টকল্পনা হয়। তার মতে শ্লোকটি মুদ্রকের 
প্রমাদ দুষ্ট, ক্লোকটির প্রথম পংক্তির পাঠ--“শাকেহপ্রিবহ্ছি পিক্ধচ্চিং সংখ্ো গুগ্তপুরে হবেঃ” 
ধরলেও “অন্ড্রি (অর্থাৎ পর্ত-উদয়াচল এবং অভ্তাঁচল )-০২৯ “বহ্ছি'_৩ এবং 'অচ্চিঃ 

( অর্থাৎ কিরণ )-১ ধরলে “অস্কন্ত বামাগতিঃ, এই নিয়মে ১৭৩২ শকাব্দ পাওয়া যায়। 

আমাদেরও মনে হয় শ্লোকটি মৃদ্রাকর প্রমাদ তুষ্ট. তবে 'ত্রিবহি' শব্দটি ঠিকই আছে 
( তি-৩, বহি-০৩), কেবল “সিন্ধশ্থির” এব পরিবর্তে “সিন্ধুন্থিরা, (শিচ্ু--৭, স্থির 

অমর কোধগত অর্থ পৃথিবী-১) পাঠ হবে। এতে ১৭৩৩ শকাব অর্থাৎ ১৮১১ গ্রীস্টাব্দ 

পাওয়া যায়। অতএব ১৮১ গ্রীস্টান্দে মন্দির নিশ্সিত হয়েছিল বলা যায়! 

কিন্ত এই সিদ্ধাস্ত করায় অস্থবিধা আছে। 

সোঁমড়া নিবাসী বিপিনমোহন সেন ভার 'চাদরাণী গ্রন্থে লিখেছেন_ সোষড়ার 

দেবীপ্রসাদ সেন মঠের 'রিসিভার” (7২০০০1৮০:) থাকাকালে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির প্রৃতিষ্তিত 



২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রি 

হয়।*২ দেবীপ্রসাঁদ সেন সোমড়ার বায়রায়ান রামচন্দ্র সেনের পুত্র । রামচন্দ্র সেন দণ্ডী 

শ্যামাঁনন্দ আশ্রমের বিরুদ্ধে যে দেওয়ানী মোকর্দমা করেন, সেই মোকর্দমায় শ্যামানন্দের 

একরাবনামামূলে মোকর্দমায় আপোষ নিষ্পত্তি হয় ও ঝামচন্দ্র সেন মঠের 'রিসিভার'হন। 

রামচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর তীর পুত্র দেবীপ্রসাদ সেন মঠের 'রিসিভার' হ'ন এবং মঠের 
সম্পত্তির কর্তৃত্ব লাভ করেন ।২৩ রামচন্দ্র সেন ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্ধের অক্টোবর মাসে ম্বর্গত 
হন২ৎ এবং দেবীপ্রসার্দ ৯৮০৮ গ্রস্টাব্দের মার্চ মাসে পরলোকগত হ'ন।২৭ স্তবাং 

বিপিনমোহন সেনের উক্ত মতানুযায়ী ১৭৯৪ গ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৮০৮ শ্ীস্টাব্ডের 

ফেব্রুয়ারী মাস মধ্যে কোন সময়ে বুন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নিমিত হয়। 

কবিরতু মহাশয় তাঁর মঠের ইতিহাস গ্রস্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন_-গঙ্গানাবায়ণ 
যথাশান্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা বিয়া তন্মধ্যে বুন্দাবনচক্দ্রকে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । 
একখানা মোহর, দেবদেবীর জড়োয়া অলঙ্কার ও রৌপা সিংহাসন না পাইলে দণ্ডী তাহার 

প্রস্তাবে অসম্মত হ'ন। এই জন্য কিছুর্দিন মন্দির শৃন্তভাবে পতিত থাকে, তৎপরে সরকার 
দ্বণ্তীকে প্রসন্ন করিলে বৃন্দাবনচন্দ্র নূতন মন্দিরে আগমন করিলেন |” 

অতএব আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বৃন্দাবনচন্দ্ের বর্তমান মন্দির আঃ ১৮০৭ 

গ্াস্টাব্ে নিষ্নিত হয় এবং ১৮১১ শ্রীস্টাব্দে মনিব শান্ত্াছযায়ী প্রত্ষিত হয়। 
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[01500150 03226666০155 179981519, ৬০1, 48170 7098)505 19915 ৮5 73০7)£515 

1309091815 1)130150 1320010০90% (156-6000) 1)% 4১. 03১ ৯108১ 09227, 

(৪) শ্রাহ্থধীরকুমার মিত্র ঃ “হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গপমাজ' (১ম সং), ৩য় খণ্ড । 
পৃঃ ১২০০ ত্রষ্টব্য। 

(৫) এ: এ, পৃঃ ১২০০ দ্রষ্টব্য । 
(৬) এ: এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৬ দ্রষ্টব্য । 

(৭) “শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতি গণিতে কান্তিকীয়ে দশাংশে। পূর্ণৎ শ্রী চিত্রচম্পুং 
ব্যতন্থত দিবসে শ্রীলবাণেশ্ববাখ্যঃ ॥ ২৬৭ ॥ শকাব্দ; ১৬৬৬ ॥”--বামচরণ চক্রবর্তী সম্পার্দিত 

“চিন্্রচম্পৃত | পৃঃ ৮৯ 

(৮) শ্লোক দু'টি যথা 

(ক) . “সপ্তগ্রামসমীপধাম পরমং শ্রীগুগুপল।তি য--/চ্ছীবৃন্দাবনচন্দ্রনন্দিতমপি 
শ্রীরামচন্দ্রোজ্জলম্ ।*-_এ £ এ, পৃঃ ৮৮, শ্লোক ২৬২ 

(খা “ধ্যাত্বা শ্ীবামচগ্্র সহ জনক স্থতা-লম্ষ্ণাভ্যং প্রযত্বা- /দাজ্ঞামাজ্ঞায় রাজ্ঞামপি 

মুকুটমণেশ্চিজ্সেনাহবয়ন্ত।” এ: এ পৃঃ৮৯, ২৬৭ ক্সোকার্ধ। [এহ শ্লোকার্ধ বাণেশ্ববের 
'চম্দ্রাভিষেকম্, নাটকের (গ্রীঃ ১৭৪৫) পু'থির শেষ পত্রে (৬রামচরণ চক্রবর্তীর কাশীস্থ বাটিতে 
রক্ষিত) আছে ।] 

(৯) “পাতা গ্রাম বামে রাখি করিলা গমন । গুপ্তিপাড়ারর আসি নৌক1 দিল দরশন ॥.. 
দশমহাবিগ্ঞা আর রাম লক্ষণ সীতা । রামশঙ্কর রায় কৈলা অপূর্ব নিম্সিত] ॥ বুপ্দাবনচন্দ্ 
আছেন দেবের নির্মাণ। তথাকারে মহাশয় করিলা গমন 1”--বি্জয়রাম সেন বিশারদ: 
তীর্থমঙ্গল' (সাহিত্য পরিষত সংক্করণ) ১০৩, ১০৬-১*৭ পয়ার [এ থেকে এবং ৮ (খ) 

টাকায় উদ্ধৃত শ্লোক থেকে ধারণ। হয় হনুমান বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ] 

(১০) এরকম অনুমানের কারণ--১৭৪২ গ্রীপ্টাবে বাংলায় বাঁ আক্রমণ হয়। কাজেই 
এই সময়ে কেউ মন্দির নির্মাণে সাহসী হবেন না। 

(১৯) কোন স্ুী ব্যক্তি এই বামশঙ্কর বাষের পরিচয় সম্বন্ধে আলোকপাত করিলে 
লেখক স্থখী হইবেন। 

(১২) “0556 ০01১০9160১০ ৪2) 015875002 6570009]5 00) 0১০ 00৮৩৮ 8106 ০ 



২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ঃ ৯, 

01০ 0890206106১ 30003 06 0010. 000015 01103102012 9107 20021] 

17079£98 01 [0181779. 2270 [২950172) 5210 00 10256. 10667010911 705 10800) 

7৮901111961097791009, 17) 06 01076 01 39৮91 4১11৮21910৮ 3530851 

[0190106 022606678১ 7700981)15, ৬০]. 44515 37 06097581951, ৬৬০5০ 357)£51, 

চ1০০%:15 10150100 708701১০০01 03 ০৭7), 0. 227. [টাদবাণীকাঁর বিপিনমোহন সেনও 

ভ্রমাত্মকভাবে দণ্ড মধুকুদনানন্বকে মন্দির প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দিয়েছেন_-ঠাদরাণী' (২য় সং), 
পূ; ৫৩-৫€ জ্রষ্টব্য | 

(৯৩) এটি দাদপুর মৌজার জমিদারী। ২০শ শতাব্দীতে ম্যানেজার রঘুনাথ 
বন্দযোপাধ্যাক্ের মঠ প্রশাসনকালে এই জমিদারী বিক্রী হয়ে যায়। 

(১৪) বিপনমোহন সেন £ 'চাদরাণী”। (২য় সং)। ৯৩১৮ পৃঃ ৫৩-৫৫) মাসিক 
“সম্মিলনী”, ৯ আশ্বিন ১৩২২ £ শ্রীপতি কবিরত্ব কৃত 'পীতাম্বরানন্দ'-শীর্ষক প্রস্তাব । 

(১৫) এ তথ্য মঠের ক্রহ্মীভূত দণ্তী খগেন্্রানন্দ আশ্রমের নিকট এবং মঠের প্রবীণ 
কর্মচারী ৬হরি প্রামাণিকের নিকট জানা গিয়েছিল । 

(১৬) 'াদরানী”তে কৃষচন্তরপ্রতিষ্ঠা বিষয়ক কাহিনী অনুযায়ী পীতাশ্বরানন্দের মৃশিদাবাদ 
গমন ১৭৪১ খ্রীস্টাব্বে অথবা ১৭৪২ গ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল, কিন্তু তখন বগীদের আক্রমণে ও 
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবের রাজকোষ শূন্য হয় নি। স্থুতরাং এই মত পরিত্যক্ত হয়েছে। 

(১৭) উপরের ৮নং পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকার্ধদ্ধয়। 

(১৮) “শাকে কালাঙ্গতর্কৌবধিপতি গণিতে চৈত্রিকীয়ে নবাংশে/পূর্ণ চন্্রীভিষেকং 
ব্যতম্ৃত দিবসে শ্রীপবাণেশ্বরাখ্যঃ |” চন্দ্রাভিষেকম্* নাটকের প্রতিলিপি পুঁথির শেষপত্র 
(৬রামচরণ চক্রবর্তীর কাশীস্থ গৃহে সংরক্ষিত) । 

(১৯) ৮(খ) নং পাদটাকায় উদ্ধৃত গ্লোকার্ধ এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮নং পাটাকায় 
উদ্ধৃত পংক্তি দু'টি আছে। 

(২০) গুগ্থিপাঁড়া নিবাসী শ্রীঅপৃবকুমার মুখোপাধ্যায় এ.এম্.আই.ঈ. মন্দির চারটি জরীপ 
করে যে উচ্চতা প্রতৃতি নির্ণয় করেছেন, তদনুযায়ী বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের উচ্চতা প্রভৃতি 

লেখা হয়েছে । বামসীতার মন্দিরের ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের উচ্চতা নীচে লেখা গেল ।-_ 

(ক) রাঙচজ্দের মন্দির । 

মন্দিরের উচ্চতা ( মাটি থেকে চূড়া পর্যস্ত)--আ: ৬৩ ফুট, চূড়ার উচ্চতা আঃ ৫ ফুট 
মন্দিবেব চারদিকের চত্বব--মাটি থেকে চত্বরেব উচ্চতা ৪ ফুট » ইঞ্চি, পূর্বদিকের চত্বর ৫ 
ফুট, পশ্চিমদিকের চত্বর ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ত্যেক চত্বর «ফুট 
৬ইঞ্চি প্রশান্ত । চত্বর বাদে মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪১ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি মন্দিরের 
ছাদের উপরস্থ বুরুজের উচ্চতা আঃ ৬* ফুট এবং বুকজের শীর্ষ থেকে চূড়ার উচ্চতা আ: 
€ ফুট। 

(খ) কুঝ্চজ্দের অন্দির 

মাটি থেকে চূড়া পর্স্ত মন্দিরের উচ্চতা আঃ ৫৫ ফুট, চূড়ার উচ্চতা আঃ ৬ ফুট 
মন্দিরের পশ্চিমদিকের চত্বর ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি, পূর্বদিকের চত্বর ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি, এবং উত্তর ও 
দক্ষিণ দিকের প্রত্যেক চত্বর ৬ ফুট» ইঞ্চি প্রশত্ত। মাঁটি থেকে চত্বরের উচ্চতা] ৪ ফুট 



সংখ্যা £ ২য় গুপ্তিপাড়ার বাংলা মন্দির সমূহের নির্মাণকাল ২৩ 

৬ ইঞ্চি 
(২১) 400৩ 9070৩ 01 300081091 01180015, 006 10122691901 075 00119 ৪ 

11105 01771001507 0091015  68001) 10০01177006] ক 17715 ০200791165 00901 8770 

178100০0106 89770000816 70917) 060 ৮101) 20165 ০1 1577517779১ [70177 2770 

(00013) 01 0668, 101185 66০১7+ [7) 0) 58100007270 %/09০0061) 110778৩ ০1 

[71801775135 01)8) 081008১5096910178007, 2100. 0392192175107-৮7713610651 10150001 

055৩0656173) 71100981015, ৮০1. 22754 3 961)905 19519 ৬১০5: 1301881, 17০08171 

[0150106 0210010010 (156 6017) 109 4৯, 0১2৮105১000, 226-229, 

[* এই মত ভ্রমাত্মক, মন্দিরটি জৌড়বাংলা নয়, আটবাংলা। ] 
[+এই চিত্রগুলি বিংশ শতাবীতে ম্যানেজার বাজেজবায়ের মঠ প্রশাসনকালে অস্কিত 

হয়। | 
(২২) বিপিনমোহন সেন : 'চাদরাণী' (২য় সং), ১৩১৮, পৃঃ ২৭৯ পাদটীক]। 

(২৩) এ ঃ এ, পৃঃ ২৭১ 

(২৪) এ: এ, পৃঃ ২৫৯ 

(২৫) এঃ এ, পৃঃ ৩০৪ 

॥ আবেদন ॥। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

বাংলা ভাষায় নন্ুই বছঢ্বক্প ০শ্রউ গঢ5বষণীমুলক পত্তিক' 

প্রচত্যক শিক্ষা-প্রতিীন ও সাংস্কতিক প্রতিভ্রীঢিন 

অবশ্যই ন্বাখবাক্ মত পত্রিকা 

আপনার প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহক করুন 

বাধিক গ্রাহক মুল্য পনেরে! টাকা 
(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র) 

বলীয়-সাহিত্য-পন্সিবৎ্ 



সোনা দিয়ে বোনা 

একটা সময় গেছে যখন এক ট্রকনো। 

সসলিনের জন্যে রোমের রাণী কিৎব। 
মিশনের বাজ সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন। 

ইতিহাসের সই সুপ্রাচীন কাল থেকেই 

বাংলার তাতে বোনা শাড়ির বিশ্বজয় । 

শুধু শাড়ি নয়, যে কোন হস্তশিল্প, 
তা যদি হয় মেঝেতে পাতার মাছুর কিৎব। 
ঘর সাজানোর পুতৃল, অথবা! গায়ে 

পরীর গহনা, কাধে ঝোলানো ক্যাশ 

সবই প্রাণ প্রায় বাংলার দক্ষ কারিগরদের 

ছোয়ায় । বাংলার ভাতের কাজ কিংবা 

হাতের কাজ যাই-ই কিনেন তা শুধু হয়ে 
উঠবে না ঘরের অলঙ্কার, আপনার 

শিল্প বোধকেও প্রকাশ করবে তার অন্পম 
সৌন্দর্য । 

আজই চলে আহ্ুন----ল 

শ্তাতবজ্জের জন্য “তস্তজ” অথব। 

“তস্তত্রী”তে হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর জন্য-___ 

“মগ্জুষা” এবহ “গ্রাযীণ” শিল্প বিপণিগুলিতে । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

আহ. সি-এ ৮৭৭১/৮৩ 



চন্দ্র পূজার এক লৌকিক কাহিনী 
শ্রীলরোজমোহন জিজ্র 

প্রাগাধুনিক যুগে কৃষিপ্রধান দেশে সাধারণ ধর্মভীরু মান্ষ কষিকার্ষের সহায়করূপেই 
দেবতার কল্পনা করেছিলেন। অনিশ্চিত প্রাকৃতিক অবস্থায় তারা এমন শক্তির আরাঁধন 
করেছিলেন যে খেয়ালী এবং অনিশ্চিত প্রকৃতিকে আশানুরূপ বশীভূত করতে পারবেন । 
পুকুষদেবতা সূর্ধকে অসীম শক্তিধর মনে করে অতি প্রাচীনকাল থেকেই কষিকার্ধে রত মানুষা 
পূজা করত। স্্ধ পূজা বৈদিক ও পৌরাণিককালেও প্রচলিত ছিল বাঙ্গালাদেশ 
কৃষিপ্রধান। এদেশে আর্ধ সভ্যতা বিস্তৃত হবার পরে এই বৈদিক ও পৌরাণিক স্্ধ পূজা 
প্রবর্তিত হয়েছিল । কিন্তু এ ছাঁড়াঁও সুর্ধোপাসনার কয়েকটি লৌকিককব্ূপের পরিচয় পাওয়া 
যায় বলে এতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন । ধরন বা ইতু পূজা স্র্ধ পুজারই নামাস্তর । তপা- 
ব্রত ও মাঘমগুল ব্রত স্র্ষেরই ব্রত। চড়ক অন্ঙানটিকেও ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য আদিম 
সুর্য পূজা বলে অভিহিত করেছেন। 

এই চড়ক অনুষ্ঠান শিব্মন্দিরের বাধিক অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অজ । এই শিব্গ 
কৃষি-দেবতা । প্রবাদে আছে “ধান ভানতে শিবের গীত” । এই শিব বাঙ্গলার নিজন্য 
স্ষ্টি। লৌকিক দেবতার্দিগের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। বাঙ্গলার শিবমঙ্গল কাবোর শিব 
বিশ্বকর্মাকে দিয়ে হাতের ত্রিশূপ ভাঙ্গিয়ে জোয়াল, কোদাল,ফাঁল ইত্যাদি কষিকাজের সরঞ্জাম 
তৈরি করিয়েছিলেন । তারপর নিজ আবাল ঠকলাস ছেড়ে শশ্য-শ্টামলা বঙ্গভূমিতে পদার্পণ 
করে কষি-বৃত্তি ছারা জীবিকা অন করতে লাগলেন । 

রৃষিকার্ষের সঙ্গে স্ুর্ধ এবং শিবের ঘনিষ্ট দম্পর্কের কথ! বহু উলেখিত হয়েছে । কিন্তু 
কষিকার্ধের সঙ্গে “নিশানাথ” বা চন্দ্রের কোন সম্পর্কের কথা ইতিপূর্বে শোন] যায়নি। 
সাম্প্রতিক কালে চন্দ্রপুজার এক ব্রতকথা সম্পর্কে একটি পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে পুন্তিকাঁটি 
আপাতদৃষ্টিতে খুব মূল্যবান মনে না হলেও চন্দ্রকে কৃষি দেবতা হিসেবে কল্পনা করার মধ্যে 
একটা নিশ্চিত অভিনবত্ব আছে । সেদিক থেকে পুস্তিকখানি উল্লেখযোগা বলে গবেষকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
কথা-পরিচয় 

পুস্তিকা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে পুন্তিকার কথাবস্ত সম্পর্কে পৰিচিত হওয়া! যাক । 
এই কথার মূল জিজ্ঞাসা হোপ-_-“জন্মাবধি দুঃখী মোরা! কিসের কারণ?” এই জিজ্ঞাস! 
আধুনিক কালে যেমন প্রাচীন বা মধ্যধুগেও তেমনি ছিল। বর্তমান কালে আমরা জানি 
সভ্যতার প্রথম থেকেই এই সমাজ ছ্িধাবিভক্ত। এই সমাজ সভ্যতায় মুষ্টিমেয় মানুষ প্রদীপের 
আলোয় উল্লসিত কিন্তু বেশীর ভাগই সভ্যতার পিলস্থজ-__তাদের গ1 দিয়ে শুধু তেল গড়িয়ে 
পড়ে । ভাবা শুধু শ্রমজীবী । তারা কেবল পরিশ্রম করে অথচ তার ফলভোগ করতে 
পারে না। দারি্রোর জ্বালা ভোগ করতে করতে তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগত 
“জন্মাবধি ছুঃখী মোবা কিসের কারণ?” এই মৌল জিজ্ঞাসার বাস্তব উত্তর পুস্ভিকার মধ্যে 
নেই। | 

এই পুস্তিকার কাহিনী হোল-_-একদিন হস্তিন নগরের অধিপতি যুধিষ্টির নারায়ণকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “দয়াময় ছুখ দূর কিসে হয় বল।” তখন নারায়ণ যুধিষ্টিরকে এক অপূর্ব 
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বিবরণ বর্ণনা করলেন। অবস্তী নগরে ধর্ম নামে এক ব্রাঙ্ষণ পুত্র দিল। সে তপস্যা করে 
কাল কাটাত। “মহাছু:খ পায় দ্বি সংসার মাঝারে । নিতা ভিক্ষা না করিলে খেতে নাহি 
পাঁবে।” এমনি করে বসকাল কেটে গেল। একদিন দ্বিজপত্বী ব্রা্মণকে জিজ্ঞাসা করুল 
“জন্মাবধি দুঃখী মোরা কিসের কারণ?” ঘ্বিঙ্জ তার কোন সদুত্তর দিতে পারল না। শ্তধু 
বলল, জানি না কোন পাপে পাপী আমি। “বিধাতা করিল মোরে জনম ছুঃখিত।” ঠিক 
করল ধর্ম উদ্দেশ্যে সে গ্রাণ ত্যাগ করবে। সে কথা ভেবেই নারায়ণকে ম্মরণ কবে সে 
পূর্বদিকে যাত্রা করল। 

বহুদূরে গিয়ে ব্রাহ্মণ দেখল “কাঠরিয়ারা সে পথে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধ কাঠরিয়া 
ব্রাহ্মণকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল । ব্রান্ধণ নিজ পরিচয় দিয়ে বলল, “অন্ন বিনা নিজ 
দেশে ঢুঃখী নিরস্তর |” বৃদ্ধ কাঠবিয়াও বলল. “এদেশে মিলে না অন্ন শুনহে ব্রাক্ষণ। বনু 
কষ্টে মোবা করি সময় যাপন ।* ব্রাঙ্গণ বলল, সে ইশ্বর উদ্দেশে প্রাণ ভাগ করতে যাচ্ছে । 
তখন কাঠরিয়া বলল, তাদেরও অনস্ত ছুঃখ | কাঠ বিক্রী নাহি হয় কিসের কারণ। কি 
উপায়ে করি এই জীবন ধারণ।” ঈশ্বরের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে তাদের কেন এই 
ছু্দশ] ব্রাহ্মণ যেন জিজ্জেস করে। তখন ব্রাহ্মণ বলল, “গ্রন্থি এক দেও মম স্মরণ কারণ ।” 
কাঠরিয়া তখন ধান্য তৃণে গ্রন্থি বেধে দিল। 

এরপর ব্রাহ্মণের দেখা হোল “কোঠরিয়া'র সঙ্গে । ব্রাক্ষণ ধর্মের উদ্দেশে যাচ্ছে শুনে 
কোঠরিয়া বলল, “আমি এভ ছংখ রাশি পাই কিকারণ? চূর্ণ বিক্রী বিনা মম রছেনা 
জীবন ।” তখন ত্রাঙ্মণের, কথামত সেও এক পূর্বমত গ্রন্থি বেধে দিল। আরও কত দূর 
গিয়ে দেখা হোল “বরজের সনে।” সেও বলল ধর্মদেবের সঙ্গে দেখা হলে অবশ্য আমার 
দুঃখের কারণ কি জেনে নেবে। ব্রাক্মণের কথামত সেও এক গ্রন্থি বেধে দিল। আরও 
কিছুদুর গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হোল “স্থরভি'র সঙ্গে। “কামছুঘা ধেু' ব্রাহ্মণকে বলল, 
“মম ছুপ্ধ নরলোকে করে না গ্রহণ। দুগ্ধের বেদনা আমি ভূঙ্তি সর্বক্ষণ |” কোন অপরাধে 
তার এই দুর্ঘশা। ব্রাঙ্ষণের যাতে মনে থাকে সেজন্ত গো-জননী 'বিচালিতে, গ্রন্থি বেধে 
দিল। | 

আরও কত দুরে গিয়ে ব্রাহ্মণের দেখা হোল এক হস্তীর সঙ্ষে। “করী বলে দ্বি্জ মম 
দুঃখ স্থবিষ্তর। রাজপাট হস্তী আমি বিপদ অপার ।” তার ছুঃখ জানবার জন্য সেও গ্রশ্থি 
বেধে দিল। সেখান থেকে ব্রাঙ্গণ গিয়ে প্রবেশ করল এক অরণ্যের মধ্যে । সেখানে দেখ! 
হোল অমৃত ফলের তরু'র সঙ্গে। “ফল ভরে নতশির সংশয় জীবন। কিবা অপরাধে 
লোকে ফল নাহি খায়।” এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে হুবে। 'ব্রাঙ্মণকে মনে করিয়ে দেবার 
জন্ক সেই গাছও এক গ্রন্থি বেধে দ্িল। | 

সেখান থেকে ব্রাহ্মণ চলে গেল '“মহানদী তটে'। . সেখানে সাক্ষাৎ হোল এক 
কুভ্ভীরের সঙ্গে । পধিককে ব্রাহ্মণ জেনে বিনয়ের সঙ্গে কুস্ভীর বলল, “জলে অর্থ স্থলে অর্ধ 
আছি দিবা নিশি। খাইতে মিলে না কিছু দুঃখ জলে ভাসি । রবি তাপে পোড়ে সদা শীতে 
কাপে প্রাণ। কি হেতু এতেক দুঃখ দিল ভগবান।” ধর্মের দেখা পেলে ব্রাঙ্গণ এর কারণ 
জিজেস করবেন। তখন ত্রাঙ্ষণকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কুন্ভীরও এক গ্রন্থি বেঁধে দিল। 
কুস্তীব্ বাহনে ত্রান্ষণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে পূর্বমূখে চলল। ঈশ্বরের সন্ধানে “দুর্গম কানন বহু 
গিরি উত্তরিল। অনাহার ক্লেশে আর চলন শক্তি নেই। তবু ব্রাঙ্ষণ ঈশ্বরের দর্শন পেল না। 
ধর্মের দেখ| না পেকে ছ্িজ মরবার সংকল্প করল। 

অবশেষে দ্বিজের দেখিয়া হেন উদাস লক্ষণ। দয়াযুক্ত হুল তবে গোবিন্দের মন।” 
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ব্রাহ্মণ বেশে তখন ধর্ম এসে দ্বিজকে দর্শন দিল । ছিজ ছ্বিজরূপী ধর্মকে জিজ্ঞেস করল, "জন্মাবধি 
দুঃখ পাই কিসের কারণ ?” ধর্ম তখন ত্রাঙ্মণকে বলল, 

“ধান্ঠ-পূণিমাব ব্রত কর দ্বিজমণি । 
কুবের সমান ধনে হবে তুমি ধনী। 
এই ব্রত করি ইন্দ্র হল দেবরাজ । 
ব্রতকর দ্বিজবর করিও না ব্যাজ ॥ 
পৌষের পৃণিমা অন্য হল উপস্থিত । 

ধন আকাহঙ্খিয় ছি কর সেই ব্রত ॥” 

পূজার সণ রীতিও ব্রা্ষণকে বলে দেওয়া হোপ। সে অনুযায়ী সন্ধ্াকালে ব্রাঙ্ষণ পূজা কৰতে 
বসল। "গনেশাদি পঞ্চদেব অগ্রেতে পুজিয়া । করিল চন্দ্রের পূজ| পাগ্য অর্ধা দিয়” ধূপ দীপ 
নৈবেগ্য ইত্যাদি নানা উপচারে ব্রাহ্মণ ষোড়শ কপাতে পুজা করল। ঘ্বিজের ভক্তি দেখে 
দয়াময় দেব তখন ঘটে উপ হলেন । তখন ব্রাঙ্গণ গলবস্ত্র হয়ে তার যেস্তব করেছিল তার 

মধ্যেই চন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে : 

“নমো নমো নিশাপতি দবিদ্রের ধন ॥ 
ষোড়শ কলা তুমি ত্রিজগত জনে। 
বোড়শে করেছে তৃপ্ত অন্ত সেচনে ॥ 

তমোবাশি নাশি দীপ্ত কর ভূমগুল। 

প্রপন্ন চকোর চিত্ত ভুবন ধবল ॥ 
উদ্দিত হইলে তুমি আনন্দ সবার । 
অস্তাচলে গেলে তুমি মহা অন্ধকার ॥ 
যুবতি সধবা তুষ্টা তব আগমনে । 
চোর দহ্থা ক্ষুপ্রচিত্ত তোমার কিবরণে ॥ 
কুমুদ কহলার আদি হয় প্রম্ফুটিত। 
নানাবিধ শস্য হেতু তোমার অমৃত | 
অধম জানিয়া কপা আমাকে করিবে । 
দারিদ্র্য সাগর হতে সদা নিস্তারিবে |” 

আত্ম শরিচয়ে ব্রাঙ্গণ বলল, “অন্ন বিনা আমি সদা গুঃখিত সংসারে ॥ কিবা অপরাধে মম এ 
দুঃখ ঘটেছে ।” তখন বৃদ্ধ ছ্বিজ খলপেন, “এতভঙ্গ অপরাধে দুঃখিত সর্বথা ।” ব্রত আর্ত 
করে তুমি খুব ধনবান হয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলে । “অনেক সম্পদলাভে কুমতি হইল। 
একেবারে পঞ্চোৎসবে চিত্ত মিলে গেল ॥” ব্রান্ষণীও সেই মহানন্দে মত্ত হয়ে গেল।'“ভার্ধযাসহ 
এই ব্রত তুমি না করিলে। পুত্র কন্যা দার সহ তোজনে বসিলে ৷” সেজন্যই তোমার এত 
দুঃখ হয়েছে । অতএব ব্রতফলে গেল ছুঃখ ভাবিও না আর ।* অর্থাৎ তোমাকে এই ব্রত 

করেই যেতে হৰে। 
ব্রাহ্মণ তখন কাষ্ঠকার, কোঠরিয়া, বরজ, সুরভি, হম্তী, আতর এবং কুস্তীর এই সপ্ত 

প্রাণীর দুঃখের কারণ জানতে চাইল। তখন বৃদ্ধ দ্বিজ বলল ; 
“ইন্দ্রের অপ্সরাগণে ব্রত করেছিল । 
স্নান হেতু সব্োবর নিকটেতে গেল ॥ 
শীত নিবারণ হেতু অগ্নি জালিবারে । 
চাহে কাষ্ঠ যাবে কই অগ্নির সঞ্চাবে ॥ 
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কিন্তু কাষ্ঠ নাহি দিল কাষ্ঠকার দুষ্ট । 
বৃথা হল মনোরথ পুরিল না ইষ্ট ॥ 
কোঠরিয়৷ বরজে না দেয় চূর্ণ পান। 
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ করিল না দান ॥ 
পুজার কারণে বৃক্ষ ফল নাহি দ্িল। 
ব্রতীগণ অলঙ্কার করী হরে নিল॥ 
কুস্তীর আগ্রহ করে নিতে ব্রতীপ্রাণ । 
সে হেতু ছুঃখেতে কাল কাটায় এখন ॥” 

শুদ্ধচিত্তে বার বৎসর যে এই ব্রত করবে তারই মুক্তিলাভ হবে। এই কথা বলে 
ধধর্মদিজ নিজ মায়া প্রকাশ করে অস্তহিত হয়ে গেল। নিজ দোষে ব্রান্দণ কিন্ত কিছুই দেখতে 
পেল না। সেজন্ত ব্রাহ্মণ তখন আকুল হয়ে কাদতে আরম্ভ করল। তখন কবি একটি তত্ব 
কথা প্রচার করে দিল-_ 

ওবে মন মৃড়মতি বলি কর অবগতি, 
ক গতি হইবে অস্তকালে। 

কালের কুটিল গতি, কে বুঝিবে তাবু স্থিতি, 
তব গতি নাহি দেখি ফশে॥ 

দিন গেপ ভাবি দারা, দারা পুত্র কেবা তারা, 
তব ধার। কেহ নহে ত্বারা। 

তারা ভাবে একা তারা, তুই কেন তারা তাবা, 
ভেবে এবে হলি এই ধার! ॥ 

যদি শিত্য ভাব তারা, অনিত্য হুইবে তারা 
নিত্য তারা করহ শ্মরণ। 

আঅশিব নাশিবে তারা, মুদি নয়নের তারা, 
তারাপদ ভাব গওবে মন ॥” 

ব্রাহ্মণের ব্যাকুগ ক্রন্দন দেখে দয়াময় সদয় হলেন। তখন দৈববাণী হোপ-_তুমি 
বাড়ি গিয়ে ব্রত কর তাহলেই তোমার দরিদ্রতা দূর হবে ক্রান্ধণ তারপরে ফিবতি পথে 
নিজ দেশে গেল। পথে একে একে পূর্বের সপ্ত প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। ব্রাঙ্ষণ 
প্রত্যেককে তাদের ছুঃখের কারণ জানিয়ে বললেন, তোমরু! ভক্কিভাবে ব্রতী ব্রাহ্মণের দেবা 
কর, তাহলেই তোমাদের মুক্তি হবে। কুভীর তখন তার উদরস্থিত অনন্ত রতন উদগারি 
ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে দিল। ব্রাহ্মণ তাঁর হাত থেকে একটি গ্রন্থি খুলে ফেলল। তারপর 
গাছকে বলল তুমি বার বৎসর ব্রতীদ্বিপে সেবা কর। তখন অমৃত ফলের গাছ ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে চলতে আরম্ভ করল। হস্তী ব্রাঙ্মণকে পৃষ্ঠে করে দেশের দিকে চলল। স্থর্ভিও 
দ্বাদশ বৎসর কাল সদ। ছুপ্ধ দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের সঙ্গী হোল। বরজও বার বৎসর 
সুস্বাদু তাম্বল যোগান দেবে বলে ব্রাহ্মণের সঙ্গী হোল। কোঠরিয়, কাঠরিয়াগণও 
একইভাবে ব্রাঙ্মণের সঙ্গী হোল । বহুদিন পরে দ্ধ নিজ বাসে ফিরে গেল। ব্রাহ্মণীকে 
সব ধন বত্ব দিল। সঙ্গী সকলকে উপযুক্ত স্থানে ও ভাবে রাখল। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের 
ধন বত্ব দাস দাপী প্রচুর ছোল। 

নাবায়ণ তখন যুধিঠিরকে বললেন, এতক্ষণ তোমাকে আমি ব্রততঙ্গপাপের কথ 
বললাম । “কব্রততঙ্গ করিবে না কদাপি স্থজ্ঞানে ৷” সেই ব্রাক্ণ ঘতদিন জীবিত ছিল ততদিন 
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দারা পুত্র সহ ব্রত করল এবং এ তাবে অভীগ্সিত স্থুখভোগে জীবন কাটিয়ে প্রাণাস্তে 
চন্দ্রলোক গিয়ে সুখ লাভ করল । অতএব-__ 

“এক মনে ব্রত যেবা জন্মাবধি করে । 
ভক্তিভাঁবে ব্রত কথা শুনে কর্ণ ভরে ॥ 
সকল আপদনাশ তাহার নিশ্চয় । 
চন্দ্রের প্রসাদে সদ] ধন পূর্ণ হয় 

এই ব্রত করলে চজ্জের প্রসাদে সব ছুঃখ তিরোহিত হয়। অবশ্য এই কথা প্রায় 
প্রত্যেক দেব-দেবীর মাহাতআ্ম্যস্থচক কাহিনীতেই বল! হয়। 

পুস্তী পরিচয় £ 
পুস্তিকাটির কাহিনী-বিন্তাস থেকেই ম্প্ পরিচয় পাওয়া যায় এই ব্রতের নাম 

ধানাপৃণিমা-ব্রত এবং এর আরাধ্য দেবতা নিশানাথ চন্দ্র। এই ব্রতকথার একেবারে 
প্রথমে আছে সবসিদ্ধিদাতা গণপতি প্রণাম । তারপর গুরু বন্দনা, সরম্থতী বন্দনা, 
শহ্কব-শহ্করী বন্দনা, মাতৃপিত্ প্রণাম, বাম-সীতা বন্দনা, ছুগ।-কালী, বাধা-কষ্ণ, লক্্ী- 
মহাদেব বন্দন1। 

তারপরে আছে জগতহিতের জন্য দ্বাপরে বাস্থদেব-দেবকী ঘরে রুষ্ণচন্দ্রের জন্মাবার 
কথা। রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ট ধা়িক যুধিষ্ঠির হস্তিনায় সব সময় কৃষকে নিজের কাছে 
রাখতেন । সেই কৃষ্ণই এই ব্রত কাহিনী বর্ণনা কবরলেন। 

এই ব্রত কথার রচয়িত1 হলেন যাদবেন্দ্র বা যাদবকৃষ্ণ। নিজের নামোল্পেখ ছাড়া 
যাদবেন্্র নিজের সম্পর্কে আর কোন পরিচয় দেননি । পুস্তিকার ভাষা সহজ সরল, সহজবোধা, 
অর্বাচীন। পুস্তীটি মুদ্রিত আকারে পাওয়া গিয়েছে । প্রথম দিকে নামপত্র না থাকায় এ 
সম্পর্কে বেশী কিছু বলা সম্ভণ নয়। মাতাপিতাকে অসংখ্য প্রণাম জানাতে গিয়ে কৰি 
নিজেকে ঘমূর্থপুত্রঁ বলে অভিহিত করেছেন । পুত্তীর ভাষাশৈলি দেখে মনে হয় এটা 
কবির বিনয় প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। 

এই পুন্তীট বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার দেওপাড়1 গ্রাম থেকে গ্রাপ্ত। 
কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলে ওখানে পৌষ পূিষায় এই ধান্ত পৃণিমার ব্রত কথ! পালন করা 
হোত বা চন্ত্রপূজা করা হোত। পৌষ মাসে পাকা ধান ঘরে চলে আসে । কুষকের ঘরে 
ঘবে বৎসরাস্তে হাসিখুলীভাব দেখা দেয়। সাময়িকের জন্ত চির দুঃখের কথা বা দারিজ্ের 
কথা৷ কৃষক বিস্মৃত হয়। এমনি করে যেন তাদের দারিজ্জ্য চিরদিনের জন্য দূরীভূত হয় 
সেজন্যই পৌষ পৃণিমাকে ধান্ পৃিমা মনে করে এই ভ্রত পালন করা হোত। তখন নিশা- 
পতিকেই অগতির গতি বলে মনে কর! স্বাভাবিক । | 

কতকাল থেকে এই ধান্তপূণিমা বা চন্দ্রপূজার প্রচলন ছিল সেটা এই পুস্তিকা 
থেকে পাওয়! যাবে না। হাতে লেখা পুথি হলে তার থেকে এব প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটা 
অনুমান করা! যেত। কিন্তু পুক্তিকাটি মু্রিত বলে তাকে সেই প্রাচীনত্বের গৌরব দেওয়াও 
সম্ভব নয়। তবে পুস্তিকাটি বা তার ভাষ প্রাচীন না হলেও তার বিষয়বস্ত বিচার করলে 
বোঝা যায় এই ধারণ! কৃষিকার্ধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত । সাধারণ গ্রামীণ জীবনে 
দারিজ্ত্য নিত্যণঙ্গী। তার থেকে মৃক্তি পাওয়ার জন্ত অলৌকিক নির্ভরতার চিন্ত। নিঃসন্দেহে 
মধ্যধূীয় । এর মধ্য দিয়ে আমরা গ্রাম বাঙলার বাস্তব পরিচয় এবং অসহায় আকুতির 

নিখুত চিত্রপাই। তাছাড়া বিষয়ব্ঘ্তর দিক থেকে এই পুষ্তিকার অভিনবত্ব অবশ্ঠ 

ত্বীকার্য। র 



শ্রধিকশ্রেণীর আত্মসম্মান ও মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় 
বামফণ্ট সরকারের প্রয়াস ৷ 

শ্রম সম্পদের উত্স । এদেশে এখনও শ্রমিকশ্রেণী তাদের শ্যায্য পাওনা থেকে 
সাধারণতঃ বঞ্চিত। তাই নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা নিরস্তর সংগ্রাম 
অব্যাহত রেখেছেন। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকার ফলে শ্রমিকশ্রেণী তার্দের জীবন 

ও জীবিকার ন্াষা সংগ্রামে আজ বিরাট সমর্থন পাচ্ছেন । তার অনুভব করতে পেরেছেন 
বামফ্রণ্ট সরকার তাদের পরম বন্ধু। শ্রমনীতির অনুকূল অবস্থার ফলে আজ শিল্পে নতুন 
উদ্দীপনা ও উৎসাহের স্থষ্টি হয়েছে_যা আগামীদিনের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি বহন করছে। 

সরকারের একাস্তিক প্রয়াসে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও তার আইনসঙ্গত নিধিস্ন 
অগ্রগতির ফলে"শ্রমিকশ্রেণীর আত্মবিশ্বীসুও সম্মান আজ স্বমধাদা য় পুনঃপ্রতিষ্টিত। 

গত ছ"বছরে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় ও জীবিকার মাঁন উন্নয়নে বামস্রণ্ট সরকার 

নির্দিষ্ট কতগুলি ব্যবস্থা কাধকরী করেছেন । 

* গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্রিপাক্ষিক উপদেষ্টা পর্যদণ্জলির পুনরুজ্জীন ও পুনর্গঠনের বলিষ্ঠ 
নীতির প্রতিষ্ঠা এবং দাবীদাওয়া মীমাংসার ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসের নীতিকে উৎসাহিত 
করার ফলে প্রধান প্রধান শিল্পগুলিতে যে চুক্তি হয়েছে তা রাজ্যের এক অবিচ্ছির্ শান্তিপূর্ণ 
শ্রমনীতির সম্ভাবন! বহন করছে । 

* ঠিকা শ্রমিক যার তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; বহুক্ষেত্রে তা রদ কর! হয়েছে। 
* জরুরী অবস্থার সময়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তারা আবার পুর্ণ স্থযোগ- 

সুবিধাসহ পুনশিধৃক্ত হয়েছেন । 
* রাজ্যের বিভিন্ন শ্রম আইনগুলির উপযুক্ত সংশোধনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা 

ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-ন্সুবিধ। পাবার ব্যবস্থা হয়েছে । 

* বেকার সহাম্বক প্রকল্পের মাধ্যমে ৪.২৭ লক্ষ জন কাজের সুযোগ পেয়েছেন এবং 

| ৬০৩১ কোটি টাকা এ পর্ধস্ত খরচ করা হয়েছে । এর ফলে ১৫ লক্ষ শ্রম-দ্িবস স্ষ্টি হয়েছে । 

* ৩৩টি ভিন্নতর কাজের জন্য সর্বনিয় মজুরী বলবৎ কর হয়েছে । কৃষি শ্রমিক এবং 
বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই মভুরীর সংশোধিত উধ্বতন হারের ব্যবস্থা হয়েছে। 

শ্রমিকদের বাড়ি ভাড়া ভাতা-আইনের সংশোধনের ফলে ন্যুনতম বরাদ্দ ভাতার 
হার বুদ্ধি পেয়েছে । 

* ৫১*৯০ লক্ষ মানুষ ই. এস. আই (এম.) প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন । উক্ত প্রকল্পের 
মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বহিধিভাগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ১৬টি সাণ্ডিস 
ডিসপেনসারি এবং ১১০* শষা। বিশিষ্ট ৩টি নতুন হাসপাতালের কাজ সম্পর হয়েছে। 

* চা শিল্প শ্রমিকদের বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য ২০০* বাড়ি ঠতরির প্রকল্প হাতে 
নেওয়] হয়েছে। 

বামফ্রণ্ট সরকার শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থরক্ষায় অঙ্গীকারবন্ধ। 

| পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

সখ্য ও সংস্কৃতি ৮৮৮৪/৮৩ 



শ্রীরুষ্ণকিক্করের শ্রীকুষ্ণবিলাস, 
ভ্রীঅক্ষয়কুমার করাল 

৮০ বছর আগে ১৩০৭ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাখালদাস কাব্যতীর্থ 
মহাশয়. শ্রীকষ্ণকিস্করের “শ্রীরুষ্ণবিলাসে'র যৎ্সামান্ত পরিচয় দেন ( পৃ. ২৩৪--৪১ )। 
৬০ বছরেরও বেশি আগে ১৩২৬ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ থেকে অমৃল্যচরণ বিছ্যাভূষণ 
মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীকষ্৫কিক্কবের 'শ্রীকষ্ণচবিলাস' প্রকাশিত হয়, গ্রস্থের «সম্পাদকীয় 
বক্তব্যে গ্রকাশ-_বসস্তবঞ্জন বায় বিহ্পবন্ুত মহাশয়ের একখানি পুথি অবলম্বন কবেই 
আলোচ্য গ্রন্থটির সম্পাদন এবং পুধিখানি তত পুরাণ নহে” । মুদ্রিত গ্রস্থের শেষে লেখ! 
আছে--- “ইতি শ্রীকষ্ণবিলাস সম্পূর্ণ” । যদিও রচনার শেষে কবির ভণিতা পর্যস্ত পাওয়া যায় 
না। আসলে প্রকাশিত গ্রস্থখানি সম্পূর্ণ নয়। সে কথা পরে বলছি। 

কবির ভণিতায় কেবল শ্ীকুষ্ণকিঙ্কর নামটুকু পাওয়া যায়। এনাম তার গুরুদত্ত। 

ব্রাহ্মণকুমীর গুরু অতি দয়াবান। কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোরে কৈল পরিআঁণ ॥ 
সেই ক্ষণে শ্রীরুষ্ণকিক্কব নাম খুঞ্া। আজ্ঞা! কৈল শ্রীপম্দনন্দন ভজ গিয়! ॥ 

.. ব্বাখালবাবুব প্রবন্ধ, স. প. পত্রিকা, ১৩০৭, পৃ- ২৩৪ 

কবি গুরুর নাম ও তাঁর তিরোভাবের সংবাদও আমাদের জানিয়েছেন__ 
বিপ্রকুলে জন্ম নাঁম শ্রীগোপাল দাদ। আজন্ম ভবিএ] কৈল গুরুতে বিশ্বাস ॥ 

অকুমার ব্রতে দেহ কবিযা শোধন । অস্তে স্থরধুনী মধ্যে পাইল নির্বাণ ॥১ 
এ এ পৃ. ২৩৬ 

কবি মাতাপিতার বন্দন1] করলেও গ্রস্থমধ্যে তাদের নাষ পাওয়া যায় না। 

রাখালবাবু ও অযুলাবাবু উভয়েই মনে করেন-__মহাভারশকার কাশীরামদাসের 
অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রীকুষ্ণকিস্কর 'শ্রীরুঞ্ণবিলাসে'র কবি। তাদের পক্ষে যুক্তি_-কাশীরামের 

অনুজ গদাঁধর দাঁস তার 'জগন্নাথমঙ্গলে' লিখেছেন যে, জোটষ্টভাতা শ্রীকুষ্দাস শ্রীকুষ্ণকিক্কর 

“চিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর'। পক্ষান্তরে “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস -কার ডঃ 

স্বকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন--জয়গোপাল দাসের 'ভক্তিভাব প্রদীপের অনুবাদক 

কুষ্ণকিঙ্কর 'জ্রীরষ্ণচবিলাসে'র রচয়িতা বা অঙস্থবাদক হওয়া সম্ভব। তার আরে অন্থমান__ 

জয়গোপাল দাস খোঁধ হয় সংস্কতে 'রুষবিলাস” লিখে থাকবেন,২ ঘনশ্যাম দাদ ও শ্রীরুষ্ণ- 

১। পাঠান্তর-__'পাইল নারায়ণ” (বাঙ্গালা সাহিতে)র ইতিহাস ১ম খণ্ড ১ম সংস্করণ 

১৯৪০) পৃ- ৪৭৮), অথচ এ ইতিহাসেরই পরবর্তী সংস্করণে লেখা হল, “ উক্ত শ্ীগোপাল 

দাদ কে? ইনি কি শ্রীকুষ্ণকি্করের গুরু যাহাকে আমি জয়গোপাল দাস বলিয়া অশ্মান 

করিতেছি? না রচয়িতার নিজের নাম অথবা পরিচিতি ( শ্রীগোপালের-জয়গোপালের 

দাঁস )* ( ১ম খণ্ড অপরার্ধ ১৯৭৫, পৃ" ৭০ )- স্থুরধুনী মধ্যে নির্বাণ বা নারায়ণপ্রা গুর পর 

নিশ্চয়ই কেউ গ্রস্থরচনা করতে আসেনা । অতএব গোপাপদাসকে কবি ভাববার 

অবকাশ কোথায়? 
২। মধুস্দন অধিকারী-সম্পাদিত (১৩২২) জয়গোপালদাসের সংস্কৃত 'শ্রীক্চ- 

বিলাস' গ্রন্থটি আমরা দেখেছি। এতে ছয়টি প্রবন্ধে” নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত 

হয়েছেঃ ১। বৃন্দাবন বর্ণনা, ২। কৃষ্ণ, ব্রজাঙ্গনা! ও কুষ্ণলীলা! সঙ্গীদের বর্ণনা, 

৩। বনবিহা, ৪। বাঁসক্রীড়া, &। তাঁলতক্ষণ, বন্তরহরণ, দানলীলা, নৌকালীলাঙ্গির বহ্ত 
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কিহ্করের 'জীকষ্চবিলান' সংস্কৃত 'কুষ্ণবিলাস'-এর অনুবাদ না হলেও সেই গ্রন্থ অবলম্বনে 
লিখিত হওয়া অসম্ভব নয় ( ১ম খণ্ড, অপরার্ধ; ১৯৭৫, পৃ. ৭০) 'ভক্তিভাব প্রদীপের 

জন্ভবাদক রুষ্ণকিন্করের পিতার নাম হুন্দরানন্দ-_ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের একখানি পুথি থেকে 
(নং - ৩০৬৫) সেন মহাশয় এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন । শ্রীকৃষ্ণবিলাস-কবি শ্রীরুষ্ণকিস্করের 
বিস্তারিত পরিচয় না পাওয়া পর্ধস্ত কোন স্থনিশ্চিত সিদ্ধাস্তে আসা কঠিন। 

গ্রন্থমধ্যে কাব্যের বচনকাল পাওয়া যায না। বাখালবাবুব ব্যবহৃত পুথির লিপিকাল 

১১৩২ সাল? [১*২৫-২৬] শ্্রীস্টাব্খ কবিকে সপ্তদশ শতাঁবের শেষার্ধে ধরলে ভুল হবার 

সম্ভাবনা বোধ হয় কম। 

কাবোর বিষয়বন্ত-_ শুদ্ধ ভক্তিযোগ' । 
শ্রকঞ্চবিলাস নাম শুদ্ধ ভক্তিযোগ শ্রবণ কন্ষিলে ঘুচে মনের বিয়োগ ॥ 

এ এ এ পৃ. ২৩৪ 

এই শুদ্ধ ভক্তিযোগ প্রচার করতে কবি নয়জন ভক্তের কাহিনী অবলগ্বন করেছেন-__ 

অদ্দিতি কশ্ঠপ ঞ্ুব কশিপুনন্দন। কল্সাঙ্গদ ভগীক্বথ বৃন্দ! ধরা ফ্রোণ ॥ 
এই নয়জন ভক্তি কৈল গুরুতর । কহিব সে সৰ কথা পুরাণ গোচর ॥ 

মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ১ 

অদ্দিতি ও কশ্ুপ এবং ধরা ও ভ্রোণ ভক্তিবলে' ঈশ্বরকে পুত্রর্ূপে লাভ করেন। 
অদিতি ও কশ্যপের গৃহে বামনরূপে এবং ধরা ও ত্রৌণের ( জন্মাস্তরে নন্দ ও যশোদাঁর ) , 
ভবনে কৃষ্রূপে ঈশ্বর আবির্ভূত হন। ছাপ! বই এ বাষন উপাখ্যান ও অসম্পূর্ণ কষ্ণকথা 
( শোণিতপুর থেকে উধা-অনিকুদ্ধের উদ্ধারলাধন পর্বস্ত ) পাওয়া! যায়-_ঞ্ুব, প্রহ্লাদ, 
কক্সাঙ্গদ, ভগীরথ বাবুন্দার কোন 'পুরাণ-গোচর” কাহিনী পাওয়া যায় নাঁ। কাজেই 
বসস্তবাবুর পুথিখানি যে অসম্পূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয় । বাখালবাবু একখানি সম্পূর্ণ 
পুথি অবলম্বন করেই প্রবন্ধ রচনা! করেছিলেন, সেখানি বোধহয় আজ এসিয়াটিক সোসা- 
'ইটির সম্পত্তি ( পুথি নং গ ৫৩৯৫, পর্র সংখ্যা ১-১৭৬, লিপিকাঁল ১১৩২ )। ছাপা বই-এ 
এ পুথির $১-৭৮ পত্রের বিষয় পর্বস্ত স্থান পেয়েছে, বাকি ৯৮ পত্র অর্থাৎ ১৯৬ পৃষ্ঠাই 
অমুদ্রিত।৩ উষা অনিরুদ্ধেব উদ্ধারের পর প্রভাঁবতীহরণ, স্দাম উপাখ্যান, কষ্ণার্তুন 

বর্ণনা ও ৬। অস্থরাগ বর্ণনা । গ্রন্থের রচনাকাল ১৫১৭ শকাব্দ-_-'শাকে জলনিধি শশভৃদ্বাণ 
স্থধাংশো প্রযত্ব বাহুল্যাদয়ং'_[ ১৫৭৫-৯৬ গ্রীস্টাবব ]| সংস্কত 'ভ্রীরষ্-বিলাসে'র সঙ্গে 
ঘনশ্যামদাসের বাংলা 'শ্রীকষ্ণবিলাসে'র প্রথমাংশের স্থগভীর মিল আছে (প্রবন্ধাস্তরে 
আলোচ্য )। শ্রীকুষ্ণকিন্করের 'শ্রীকুষ্ণবিলাস” সম্পর্কে দে কথা বলা যায় না। মুপিদাবাদ 
জেলার কাদরা গ্রামে জয়গোপাশ দাসের বংশধরগণ অদ্যাপি বাম করছেন বলে অধিকারী 
মহাশয় সংবাদ দিয়েছেন। এরা জাতিতে কায়স্থ। ডঃ সত্যকুমার গিরি মহাশয় সংস্কৃত 
'শ্রীকষ্চবিলাস' গ্রন্থটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এজন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 

৩। বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস” কার লিখেছেন--প্বইটির একটি খণ্ডিত ও 
অসম্পূর্ণ পুথির সন্ধান মিপিয়াছে। তাহা অমূল্য বিদ্াভৃষণের সম্পাদনায় ছাপা হইয়াছে?” 
পাদটাকার় খপ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুথির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_গ&৩৯৫ ( ১ম খণ্ড, অপরার্ধ 
১৯৭৫, পৃ. ৬৯ ) এ কথা ঠিক নয়। এ ইতিহাসেরই ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণে বলা হয়েছে যে, 
গ ৫৩৯৫ পুথি অবলঘনে কাব্যটির পরিচয় প্রকাশ করেন বাখালদাস কাব্যতীথ। খণ্ডিত ও 
অসম্পূর্ণ পুথি অবলম্বনে অমৃল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ কর্তৃক কাব্যটি সম্পাদিত (পূ. ৪২৬ )। 
সাখালবাবুর প্রবন্ধে ঞ্ব উপাখ্যানের যে দীর্ঘ উত্বাতি আছে, ছাপ! বই-এ তার কিছুই নেই। 
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কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃতপুতত্ম আনয়ন, বলরামের বিক্রম, জরাসদ্ধবধ, স্ভদ্রাহরণ, কুষ্গের 
প্রভাপগমন, উদ্ধবকে কৃষ্ণের যোগশিক্ষাদান, যছুবংশধবংস ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর 
বল হয়েছে__ 

যে কিছু কহিল চারিজনার ভজন ' কহিল সকল কথা শান্ত্রনিপণ ॥ ১০৯খ 
( এসিক়্াটিক সেখদাইটির পুথি ) 

এরপর যথাক্রমে ঞ্রব, ভগীবথ, কক্সাঙ্ষদ, বুন্দা ও প্রহলাদের ভজন বর্নিত হয়েছে। 
আমরা সংক্ষেপে সেগুলির ধারাবাহিক পরিচয় দিচ্ছি, এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি থেকে । 

বিমাত] স্থরুচি ঞ্ুবকে বললেন-__ 

যদি রাজ সিংহাসনে আছ এ বাসনা | তবে উধ্বপদে রহি করহ কামনা ॥ ১১৩খ 

পরব তপস্তা করতে বনে গেল । সেখানে সাতজন পধিব সঙ্গে তার দেখা হল। 

তারা সকলেই তাকে ঈশ্বরারাধনার উপদেশ দিলেন । নারদ কিন্ত বললেন-_ 

ঘরে যাঞ ছাত্রশালে কর অধ্যয়ন । যৌবনে বূমণী সঙ্গ করিহ যতন ॥ 
পুত্র জন্মাইঞা বনে করিহ প্রবেশ ৷ সমগ্র তপের ফল দিব হৃধীকেশ ॥ ১১৭থ 
কিন্তু প্রবের আগ্রহাতিশযো (খ) নারদ তাকে বিষণ-মারাধনার নিষ্বমপদ্ধতি জানালেন-_- 
ধৌতবন্ত্র পরিএা করিহ আচমন । তার পিছে কর ন্যাঁস করিষা যতন ॥ 
তার পিছে অঙ্গন্ভাস ভূতশুদ্ধ করি । প্রাণায়াম বাউ পর্দি নাঁসিকাতে পুরি | 
মন্ত্রপূর্ণ হৈলে শ্বান করিয়া মোক্ষণ। বেচক কুস্তক এই ন্যাস নিবপণ ॥ 
ইঙ্গলা পিঙ্গপ1 ছুই নাঁড়ী দেহে আছে । স্তুযুয্না ভেদ্িএগ বাউ উধ্ব পথে আছে ॥ 
নাড়ীতে দেখিহ ব্রন্মা হদে নাবায়ণ। লল্লাটে দেখিহ বদর অচঞ্চল মন ॥ 
অধো নাঁড়ীদেশে পাপপুকুষ চিন্তিহ। শ্রাণাফামে সেই পাপ শুখাঞা পোড়া ॥১১৮ক-খ 

নারদ প্রুণকে দ্বাদশাক্ষর মহামন্্দান করলেন । কঠোর তপস্যায় প্রুৰ নাবায়ণের 
দর্শনলাভ করল । নারায়ণ ৭ললেন-__সপ্তবির উপ্দে্ব তোমার ভুবন নির্ধারিত। 

তথ] এক কল্লাবধি ভোমার বমতি | ফ্ুবলোক বলি তার বহিব খেয়াতি ॥ 
' তোমা শিছ্যমানে ইন চতুর্দশ নাশ। এতকাল তথা থাকি যাণে মোর পাশ ॥ ১২১খ 

নাবায়ণের উপদেশে প্রন দেশে পত্যাবর্তন করল । রাজা উদ্ানপাদ 'ফুবকে রাজাদান 

করে বানপ্রস্থ অবলম্বনের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন-_-_ 

নিঞ্জ স্থথখে দিব আমি পুণে বাজাখণ্ড | বিচিত্র নিষ্নাণে আন ছাতা নবদণ্ড ॥ 
নব্দণ্ড পাদুকা চামর হাতে করি । সত্বরে উত্তম আইলা এব বরাবরি ॥ 
উত্তমে দেখিয়া রাজা আজ্ঞা দিল তারে । নবদণ্ড ছক ধর পুবের উপরে ॥ ১২৩খ 

সুকুচির পুত্র উত্তম একদিন মুগয়্াতে গিয়ে গন্ধর্বের হাতে প্রাণ ভারাল। বহুদিন 
বাজত্ব করার পর প্রুব সত্যলোক' গমন করলেন । 

এবপর ভগীরথের কাহিনী । অশ্বমেণ যজ্ঞ কবরতে গিয়ে সগবরবংশ ধবংস হুল। 
সগরের পৌত্র অংস্তমীনকে কপিলমুনি উপদেশ দিলেন, মর্ত্যে গঙ্গা এনে পিতৃপুকষদের 
উদ্ধাবসাধন করতে । ংশুমান ও তৎপুত্র দিলীপ তপন্তা করেও গঙ্গা! আনতে পারলেন 
না। দিলীপের পুত্র ভগীরথ তপশ্তার কালে ইন্দ্রের সাক্ষাৎলাত করলেন । ইন্দ্র ভগীরথকে 
উপদেশ দিলেন-__ 

€ 
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গঙ্গা আনিবারে যদি করিয়াছ মন। সত্বরে চলিয়া যাহ শিবের তুবন ॥ ১২৮খ 
কৈলাসে উধ্ব যুক্ত করে শিবের তপন্যা করলে শিব ভগীরথকে নির্দেশ দিলেন-_ 

ক্ষীরোদসমূদ্ধে হরির আরাধনা করতে । তপশ্যায় তুষ্ট শ্রীহরি ভগীরথকে বর দিলেন-__ 

যে গঙ্গারে মূনিসিহ্ধা! না পায় দেখিতে । হেনক ছুর্লভ গঙ্গা যাইব মরতে ॥১২৮খ 
হরি ভগীরথকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন । ব্রহ্মা পাগ্যার্ধ্য দিতে গেলে-_ 

্রন্ষার সদনে যথা ছিল যত জল । বিষ্ণুর মায়াতে তাহা হরিল সকল । 
হেন বেলে সে ব্রহ্মার মনে পড়ি গেল। কমল জল আনি পাগ্য অর্থ্য দিল | 

পদবজে বিহার করিএ। সেইজল। বহিএ] চলিল পথে অতি নিরমল ॥ 
তা দেখি গোবিন্দ মনে আনন্দ জন্মিল। হাথলানে ভগীরথে গঙ্গা দেখাইল ॥ 
গোবিন্দের ইঙ্গিত বুঝিঞা মহাশয় । চলিলা গঙ্গার পিছে হইএগ নির্ভয় ॥ ৯২৯ক 

গঙ্গা! সত্যলোক, তপলোক, জললোক, মহুল্লোক, ধ্ুবলোক, গুকুলোক, শুক্রলোক, 
মঙ্গললোক, বস্থলোক, নক্ষত্রলোক, চন্দ্রমগ্ডল, সূর্ধমগ্ডন্ন জ্বতিক্রম করে দক্ষের বাজ্যে উপস্থিত 
হলেন। সেখান থেকে ধর্মপুর, গরুডপুর, বিদ্যাধরপুর, তক্ষকনগর পাব হয়ে পিতৃলোকে 

পৌঁছলেন। সেখান থেকে হাজির হলেন সমেকতে। 
সুমেকতে গঙ্গা! য্দি পড়িল আমিঞা । একার্ণব হৈল জল পর্বত জুড়িঞা । 
চতুর্দিগে শূঙ্গমধ্যে সে গঙ্গার পানি। হিল্লোল কল্লোলে বাঞ্জিদিন নাহি জানি ॥ ১৩*ক 

ভগীরথ ফাঁপরে পড়লেন। ইন্দ্রের শরণ নিঙ্গে ইন্দ্র এরাবতকে আদেশ দিলেন 
সথমেকতে চাবিদ্বার, কষ শীত্রগণ্ডি । এবাঁবতের দস্তাঘাতে স্থমের খাঁন খান হয়ে গেল। 

চারিগ্থারে গঙ্গার চারিধারা বইল। 

দিত বন্ক ভদ্রা শ্রীঅলোকনন্দা নাম । চারিহ্ধারে চারি নাম হইল অনুপাঁম ॥১৩০ক 
গঙ্গা অতল, বিতল, স্থৃতল, তলাতল হয়ে মহাতলে এসে বিশ্রাম নিলেন। তারপৰ 

রসাতল, পাতাঁলভেদ করে কৃর্মের পৃষ্ঠে পতিত হলেন । এখন গঙ্গ! হিমালয়ে এসে পৌছুলেন। 
সেখানে শিব গঙ্গাকে জটার মধ্যে ধারণ করলেন। গঙ্গাকে দেখতে না পেয়ে ভগীরথ 
কাদতে লাগলেন । তা দেখে শিব “জটা বিদারিঞ] গঙ্গা! দিল ততক্ষণ । গঙ্গ' বললেন-_ 

এখনে চলিব আমি মরতের পথ । শহ্খ বাজাইঞা] আগে চল ভগীরথ ॥ ১৩১ক 

এবার ভগীরথ আগে, গঙ্গা পশ্চাতে । মানস সরোবর অতিক্রম করে গঙ্গা 
ভারতস্ূমিতে অবতীর্ণ হলেন। জ্োষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষে দশমী মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রে গঙ্গা 
বেণীমাধবে এসে পৌছুলেন; এরপর তব্রিবেণী প্রয্াগ অতিক্রম করে বারাণসী। সেখানে 
জহমুনির আশ্রমের ফুপফল সব জলে ভেদে গেল। “তে কারণে পিল মুনি সর্বগঙ্গাজল; । 
কাতর তগীরথ মুনিকে বললেন-_ 

ধদি বা ন! দেহ গঙ্গ! শুন মুনিবর। আত্মঘাতী হব আমি তোমার গোচর ॥১৩১থ 
মুনি ভাবলেন-_ 

মূখে দিলে উচ্ছিষ্ট আছ-এ বেদবাণী। বুক বিদারিলে দেহে না রহে পরাণি ॥ 
ধ্যানস্থ হইএা মুনি কৈল অস্থমান । কর্ণপথে দিএ গঙ্গা করিল নিদান ॥১৩১খ 
এরপর গঙ্গ! দক্ষিণমূখী। কণ্টকনগর, নবন্বীপ, শাস্তিপুর হয়ে সপ্তগ্রামে এসে গঙ্গার 

ল্োত প্রবল হল। সহলরমুখী হয়ে গঙ্গা সমূদ্রে প্রবেশ করলেন। 

সে স্থানের নাম গঙ্গাসাগরসঙ্গম | ধরণীতে তীর্থ নাহি তাহার উপম ॥১৩১খ 
যেখানে ভগীরথের পিস্ভৃপুরুষর! ভন্ম হয়েছিলেন, গঙ্গ! সেখানে উপস্থিত হলেন । 
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সেগঙ্গার জলে যেই ভশ্ম মিশাইল। চতৃতু্জ হঞা সব কুমার উঠিল ॥১৩১খ 
তারপর যথারীতি তাদের হ্বর্গারোহণ। জগত্তারণ “দ্রবমই নারায়ণ ভগীরথকে শ্বরাজ্যে 
যেতে উপদেশ দিয়ে “সত্য-লোকে? চলে গেলেন। যুবরাজ শ্রুতকীত্তিকে বাজ্যভার অর্পন 
করে ভগীরথ “গঙ্গানারায়ণে'র নাম জপ করতে করতে স্বর্গারোহণ করলেন। 

এরপর ক্ষ্সাঙ্গদের কাহিনী । দ্বারাবতীর রাজা কল্পাঙ্গদ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে একাদশী 
ব্রত পালন করেন। 

ত্বদদেশসমেত করে ব্রত উপবাপ। হস্তী ঘোড়া আদি নাহি খাএ পানি ঘাস। 
জন্সিল বালকে মাত্র নাহি দেই স্তন। নিরঘ্ুসাধনে ব্রত করে সর্বজন ॥১৩৩ক 

ফলে সে-দেশে যেই মরুক সেই বৈকুণ্ে যায়। একদিন একজনের মৃত্যুতে যমদূত এসে 
বিষুদুতের কাছে অপমানিত হয়। যমদূত ধর্মরাজের কাছে নালিশ জানালে ধর্মরাজ চিত্র- 
গুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্মার কাছে গেসেন। নাবদও তাদের সঙ্গী হলেন। 

বিষাদ ভাবিএ] যম বসিলা ভূমিতে | নিজ নিবেদন কল কান্দিতে কান্দিতে ॥১৩৩খ 
শুনে ব্রহ্মা বললেন, কক্সাঙ্গদ অতি বিষুভক্তিপরায়ণ রাজা । একাদশীব্রত ছাড়া তার দ্বিতীয় 
কোন চিস্তা নেই। তার প্রজাদের আনবার আশা ত্যাগ কর। নারদ পরামর্শ দিলেন- যজ 
আরাধন1] করে এক কন্যার হুষ্টি কর, সেই কন্যা কষ্সাঙ্গদকে প্রলুন্ধ করুক, তাতেই রাজার 

ভক্তি বিচলিত হবে। 

মহাযজ্ঞ শুরু হল। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে তা থেকে এক কন্ঠার উৎপত্তি হল। 
বিজুবীর ছটা জিনি দেহের বরণ। মোহিনী বলিঞা নাম থুইল দেবগণ॥ 
অতি এপরূপ কন্তা যেন বিদ্যাধরী । দেবঝধি কৈল তারে ব্রহ্মার ঝিয়্ারী 1১৩৪ক 

ব্রহ্গাকে প্রণাম করে কন্যা জানতে চাইল, তাকে কি কাজ করতে হবে। কিন্তু হায়, 
“মোহিনী দেখিঞা ব্রহ্মা কামে অচেতন” | কন্তা বলল-_ 

আমি কন্তা তুমি পিতা বেদ-নিয়োজিত। হেন তুমি মোরে কেনে দেখ বিপরীত ॥ 
কোপমন হঞ1 কন্ঠ! দ্রিল শাপবাণী। সম্পান্ত অপূর্ণ হবে শুনহ কাহিনী ॥ 
তার পিছে কামে শাপ দিল দুরাশয়' শিবের লোচনে তুমি হবে পরাজয় |১৩৪ক 

লজ্জিত ব্রন্গা নারদের উপর কন্যার ভারাপ্পণ করলেন। নারদ এক বনের মধ্যে কন্তাকে 
অপেক্ষা করতে বলে ছারাবতী প্রবেশ করলেন । সেখানে রাজাকে বললেন, নগর প্রান্তে বনে 
এক রূপসী কন্ত।( বসে আছে; অপ্নী, কিন্নরী কিংবা দেবকন্যা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, 
সে কন্তা কিস্ত তোমারই যোগ্য । বাজ! নারদের সঙ্গে বনে এসে কন্যার বূপদেখে মোহিত 

হলেন। নারদ বিবাহের ঘটকালি করতে উদ্যত হলে কন্যা বলল--দেবতা মাছষে কোথা 

হঞএাছে মিলন” । নারদের অনুরোধে কন্তা বিবাহে বাজি হল এই সর্তে-_ 

মোর অসম্মত কাধ বাজ! যদি করে। সেইক্ষণে যাব ঘোর নরক মাঝারে ১৩৪৭ 

কামগীড়িত রাজা সেই সর্তেই কন্তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলেন। 
রাজা ও কন্তা শয্যায় শায়িত । এমন সময় সকালে “পংযমবাগ্ঠ' বেজে উঠল। 

রাজা তখনই-_ 

পালক্ক ত্যেজিঞ্া কৈল ভূমিতে আপন । বত্বাসন ছাড়ি কৈল কুশের শয়ন ॥ 
ধোৌতবন্ত্র পরিঞ্া ছাড়িল রাজ্িবাঁস। তা দেখিএগ মোছিনীর মনে হৈল ত্রাস ॥১৩৫ক 

মোহিনী রাজাকে বলল, দেবর্ধির সামনে তুমি শপথ করেছ, সে-শপথ ভঙ্গ করলে নরকে 
নিমজ্জিত হবে। 
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আলিঙ্গন দেহ রাজ! না কর বিরাম । তে-কারণে সত্য করাঞ্াছি অন্থপাম ॥১৩৫ক 

রাজা বললেন, এই অন্গরোধ ছাঁড়া তোমার সব কথা পালন করতে আমি বাজি । রাজ- 

আগমনের বিলম্ব দেখে মহারাণী সন্ধ্যা রাজার 'বাসঘরে' গিয়ে তাদের দুঞ্জনকেই একাদশী- 
পাঙ্নের অবোধ জানালেন। মোহিনী ক্রোধে জলে উঠল । মহারাণী পুত্র ধর্মাঙ্দদকে 

গিয়ে সব কথা বললেন | ধর্মাঙ্গদ বিমাভাকে বোঝাতে বার্থ হল। মোহিনী বাজাকে 

বলল-_ 

একাঁদশীব্রত যদি করিবারে চাহ । মুখ্য মহাদেবী-স্তন কাটি আনি দেহ॥ 
নহে ধর্মাঙগদ পুজ্রদেহ বলিদীন। নহে মোর বাসঘবে করহ শয়ান ॥১৩৬ক 
মহারাণী সন্ধ্যা সবার স্তন কেটে দিতে উদ্যত হলেন, ধর্মীঙ্দ বলল 'মৌরে বলি দিয়! 

ব্রত করুন বাজন' । 

ধর্মা্গদ দেখি বলে [ব্রঙ্গার ]ছুহিতা। 'হাস্কমুখে তোমারে ধরিৰে তোর মাতা ॥ 
তাডিপজ্রে তোমা বলি দ্িবেক রাজন । ইহা না করিলে নহে সত্যের' পাপন ॥২৩৬খ 

বাণী হাসিমুখে পুত্রকে ধরলেন । রাজ! কক্সাঙ্গদ কষ্ণনাম স্মরণ করে 

খড়গ উচ্চ কৈল পুত্র কাটিবার মনে । হেন বেলে গোলোকে জানিপল নারায়ণে ॥১ ৩৬খ 

যেখানে রাজা কল্পাঙ্গদ পুত্রবধে উদ্যত, পেখানে নাবাযণ আবিভূ ত হলেন। নারায়ণ 

কঝ্সাঙ্গদকে শ্বর্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছাগ্াকাশ করলেন । 

বাজ! বলে কপ! ধদি কৈলে যদুপতি । ন্বদেশ সমেত যাব তোমার বসতি ॥১৩৭ক 
রাণী, পুত্র, পুত্রবধূ নিয়ে শত বংসর রাজত্ব করে রাজা কক্পাঙ্গদ 'ম্বদেশসমেত" ন্ব্গগমন 
করলেন । মোহিনী মর্্যেই' থেকে গেপ। কবি বলছেন, তিনি নারদীপুরাণমতে এই 
কাহিনী বর্ণনা করলেন । 

অত:পর বৃন্দ! বা তুলীর কাহুনী। মহাশুর শঙ্খান্র দেবগণের ভীতির হেতু। 
ইন্দ্র ব্রহ্মাকে শঙ্খাস্তরের অত্যাচারের কথ। জানালেন। ব্রহ্মা নারায়ণকে বললেন- 

সতীর প্রসাদে শহঙ্খ ত্রিভুবনে জয়। তোমা বিনে অন্জনে নহিবেক ক্ষয় ॥ ১৩৮ক 
নাবায়ণ ্রক্মাকে বিদায় দিয়ে শঙ্খাস্ববের মতি ধরে অস্থর-ভবনে গেলেন । পতিজ্ঞানে বৃন্দ 
নারায়ণের পরিচর্যা করলেন । উভয়ের সস্তোগ হল। বুন্দার সন্দেহ হল, পতির সঙ্গে 
মিলনের মত এ মিলন নয় । 

মোর পতিব্রতা ধর্ম বিদ্িত সংসারে । হেনক সতীত্ব ভঙ্গ কোনজন! করে ॥ 
অভিশাপ দিতে মনে করে অনুমান । তা দেখিঞ্া কাতর হইল ভগবান |১৩৮ক 

শঙ্খান্থর নিজ পুরী প্রবেশ করলেন । সেখানে অন্য পুরুষকে দেখে বুন্দাকে তার হেতু জিজ্ঞাস! 
কৰরলেন। বৃন্দা অকপটে সব কথা বলে স্বামীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ জানালেন । 
শঙ্খান্থর সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না। নারায়ণ ও শহ্খাস্থবের মধ্যে তুমূপ যুদ্ধ বেধে গেল। 

তিন নব বাত্রিযুদ্ধ একই সোপব। দেখি সশস্কিত হইল! স্বর্গে পুরন্দর ॥ ১৩৯ ক 
চক্জ্রবাণে নারায়ণ শঙ্খানুরের হুজ্জপদ ছিন্ন করলেন, তারপর গদাঘাতে তার প্রাণনাশ করলেন। 

শোৌকাতুব। বৃন্দা_ : 

মনে কৈল যে জন ভণ্তিমা কৈল মোরে। সেজন হউক শিলা শাপিল অস্তরে ॥১৪*খ 
শিলামৃতি নারায়ণ বললেন-_ 

আমি হইলাড শিল! তোমার কারণ । তুমি বৃক্ষজাতি হবে তুলসী কারণ |১৪০খ 
দেখতে দেখতে বৃন্দ তুলসীবৃক্ষে পরিণত ছলেন। 
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তুপ্পসী শালগ্রাম হা গণ্ডকের তীরে । চক্রতীর্থ বলি খ্যাতি রাখিল সংসারে ॥ 
সতী সঙ্গে চক্রতীর্ঘে দেব গদাধর । আনন্দে রহিলা দশ সহশ্র বসর 1১৪থ 

শিব ব্রহ্মা সকলেই তুলসীর সম্মান করলেন । গঙ্গা ঈর্ান্িত হলে ব্রহ্ম! বললেন, তুলসী ও 

নারার়ণে তেদ নেই। “বিন তুলপীন্ে সর্বপৃক্জা অকারণ” । 

সব শেষে প্রহ্লাদের কাহিনী। শ্বর্গবিপয়ী দৈত্যরাজ হিরণাকশিপু ঘোরতর 
বিষুদেষী | দৈত্যরাণী কয়াধু কিন্ত দানে ধর্মে সতীত্ব সাক্ষাত যেন সীতা” । তার চার 
পুত্র হলাদ, অনুহলাদ, হলাদবান ওঠ প্রহলাদ। প্রথম তিন পুত্র দেবহিংসক, কনিষ্ঠ প্রহলাদ 
কিন্ত-_- 

আপনার কর্ণ কায কষে সমপিএা। । করএ মনন পৃজ] নির্জনে বসিয়! ॥১৫৪ক 
অন্তান্ত দৈতাবাপকের মত শিশু প্রহলাদ গুরুগৃতে পড়তে গেল । একদিন দৈতারাজ পুত্রকে 
তার পাঠ পিজ্ঞাসা করলে প্রহনাদ উত্তর দিপ-_ 

আদি অন্ত জন্ম মৃত্য ক্ষয় যার নাগ হেন বিদ্যা পটি আমি শু হু গোসাপ্ি। ॥ ১৫৪খ 
পুত্মুখে নাবায়ণের নাম শুনে ক্রোধান্ধ দৈত্যরাজ বললেন, নাঁরাঁ্ণ দৈতকুলের বৈরী, তোমাৰ 
মুখে তার নাম কেন? দৈতরাজ গুকুদের ডেকে পললেন, তোমাদের কাছে ছেপে পাঠাশাম 
পড়াবার জন্য, এতদিনে তার কোন সংস্কার হলনা! ষণ্ডামক নিজেদের অশহায়তার কথা 

প্রকাশ করলেন । হিরণ্যকশিপু পুত্রকে সতর্ক করে দিযে বপলেন, হয় গুরুবাক্য পালন করতে 
*বে, নয়তো! তোমার জীবনের শেষ। 

শিশু বলে শুন রাজ] কর অধধান। হরি বিনে বাখিতে বধিতে নাহি আন ॥১৫৫ক 
দৈঠাবাঁজ ভাবলেন, এই শিশু হতেই বিষময় ফল ফলবে। অস্করেই একে বিনষ্ট কর] উচ্ত। 
দৈত্যরাজের সাদেশে প্রহ্লাদদের উপর অনেক অন্ত্র নিক্ষিপ্ত হল, কিন্তু অদৃষ্ঠ বিষুচক্রে সবই 
প্রতিহত হল। টৈতারাজ 'মাদেশ দিলেন, 'আছাড়িঞ্া] মার শিশু অন্তবীক্ষে রঞা? | 
অন্তরীক্ষ থেকে প্রহনাদকে ভূমিতলে ফেলে দিলে, স্বয়ং বস্থমতী আচল পেতে তাকে রক্ষা 
করলেন! দৈত্যেশ্বর মন্ত মাতঙ্গের সামনে গুহলাদকে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন, 

কিন্তু ঈশ্বরের রূপায় গহলাদকে লেগে হাতীর দাত ভেঙ্গে গেল। অনুচরদের পরামর্শে 
দৈত্যরাজ আবার গ্রহনার্দকে গুরুগৃহে পাঠালেন, কিস্কু অবস্থা একই | প্রহ্লাদ সতীর্থদের 
বোঁঝাল, “বৈষ্ণব সমান কেহ ত্রিভুবনে নাই'। সর্পদংশনে, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপে, বিষাঙ্গ 
ভো'জনে, সমুদ্রনিক্ষেপে কোনভাবেই প্রহলাদের জীবননাশ করা গেল না। প্রহলাদ বলল, 
ঈশ্বর সবজ বিরাজমান । | 

নদ নদী পব্ত কানন চ্বাচর : সর্বময় তিহ্ো! কথা শন নৃপবর ॥১৭০খ 
ক্রুদ্ধ দৈত্যেশ্বর প্রশ্ন করলেন, এই স্ফটিক স্তনের মধো কি নারায়ণবিরাদ করে। গ্রহলাদ বলল, 
নিশ্চয়ই । উন্মত্ত দৈত্যরাজ খড়গাঘাতে সেই স্তম্ত দ্বিপ্তিত করলেন। অমনি-_ 

সিংহের আকৃতি মুখ নরের শরীর | সপ্ত আকাশে জটা আত বড় বীর ॥ 
জটার আক্ষেপে ভ্রষ্ট হএ তারাগণ। চরণে ব্যাপিল সপ্ত পাতাল ভুবন | 

অজানুলন্থিত ভুজ দীর্ঘ কলেবব। বজ্রান্কুর নখ হস্ত অঙ্গুলি উপর ॥ 
যুগান্তর অগ্নি হেন শরীরের জ্যোতি । তা! দেখিঞা] আপন! পাসরে দৈতপতি ॥ 
অরুণ বরণ মূখ বিকট দশন। তাহে লহ লহ জিহি করিছে শোভন ॥ 
ছুখাঁনি নয়ন কোটি রবির প্রতাপে । হেনক আকুতি দেখিয়াছে কার বাপে 1১৭১ক 

সাতদিন সাত বাজি যুদ্ধের পর দিবা বাতির সদ্ধিক্ষণে ডকদেশে স্বাপন করে নখাঘাতে 
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হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করলেন নৃসিংহরূপী নাবায়ণ। দেবগণের অন্থরোধে প্রহলাদ 
ভয়াল নৃসিংহকে শাস্ত করলেন । প্রহলাদের রাঁজ্যাভিষেক করে নৃসিংহ অস্তহিত হলেন। 

উপসংহারে কবি লিখেছেন-__ 
পুনরপি শ্রীগুরুচরণে পরণাম। যার গুণে শ্রীরষ্কিঙ্কর হৈল নাম | 
যার গুণে গোবিন্দতজনে কৈল আশ । যার গুণে কৈল হুবিদাসের সম্ভাষ 1১৭৪খ 

এই হরিদাস কারো নাম, না হবিব দাস, এই অর্থে ব্যবহাত ? 

জ্বীকষ্ণকিহ্ববেব বুচন। নিটোল গাড়বন্ধ নয় । স্থানে স্থানে পরিমিতিবোধের অভাব 
দেখা যায়। তবুও চিন্তার ম্বাতস্ত্র্ে কষ্চমঙ্গল কাব্যে তার বুচন! একট! বৈশিষ্ট্যের দাবী 
করতে পাবে। 

একখানি সম্পূর্ণ পুথির পরিচয় পেয়েও অযুল্যবাবু একখানি খণ্ডিত পুধির সম্পাদন! 
করলেন কেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ই-ব| তা প্রকাশে উৎসাহিত হলেন কেন জানি ন1। 

সংস্কৃতি গ্রন্থম্মাল। 
* যব পদীবলী 

সাহিত্যরত্ব হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও জম্পার্দিত প্রায় চাঁর হাজার পদের 
আকরপগ্রস্থ । [৭৫০] 

* ন্লামায়ণ কৃতিবাস ন্বিক্পচিত 
সাহিতারত্ব হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত ও ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সারগর্ড ভূমিকা সংবলিত । শিল্পী স্থর্য রায়ের বহু ছবি । [৩০০০] 

* ভ্ঞান্লততল্প শক্তিসাখ ন1 ও শাত্ত সাহিত্য 
ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত । সাহিত্য একাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত । [৩০*০০] 

* ভপনিষতদন্ন দর্শন 
হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাঞ্জল আলোচনা । [২০০০] 

* উপনিনষঢদল্প কথ 
* তচ্ভ্রন্ম কথা 

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তক সাবলীল আলোচনা । [প্রতি বই ১০০০] 

* সংস্কত নাউটতকন্ গল্প 
অমিতা চক্রবর্তাঁ কর্তৃক দশটি নাটকের গল্পরূপ | [১০০০] 

* প্রাচীন ব্বিশসাহিভ্য 
ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । সংস্কৃত সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত । [২৫০০] 

* চলাক্স পঢথে দিনলিপি 
চারুবালা দত্ত । [১ম খণ্ড ১৫০০ ॥ ২য় খণ্ড ২০০০] 

সাহিত্য সংসদ 
৩২এ আচাধ প্রফুল্পচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৭০০*০৯ 



আলোচনা ৃ 

“কুষ্ণলীলাম্বতসিন্ধুর' কাল সম্পকে 

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কিষ্ণলীলাম্বৃতসিন্ধুর” কাল সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কয়ালের সর্বশেষ আলোচনা ( সাহিতা- 
পরিবৎ-পত্তিকাঁ ৮৯তম বর্-_বৈশাখ-আশ্বিন ) পড়লাম । এ আলোচনার দ্বারা নৃতন 
প্রমাণ লাভ হয়েছে বলে বোধ করছি না। বলা বাহুলা আমি “যেন তেন প্রকারেণ” রাম- 
প্রসাদদের কাবাকে অষ্টাদশ শতকে রচিত বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টিত হইনি । রাম শব্দের 
শকাঙ্কভেদে ১ ধরার প্রশ্্ে আমি যধোচিত যুক্তি দিয়েছিলাম । এ উপপলক্ষোই আমি 
ড: সেনের গ্রস্থের যে উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করি, তন্বার আমার ধারণায় লোকবুাুৎপত্তি গণা 
হওয়ার সম্ভাবনাই স্বীকৃত হয়েছে । আমার এটুকুই দরকার ছিল বলে দীর্ঘতর উক্তি উদ্ধৃত 
করিনি । তবে ভঃ সেনের উদ্ধাতিটি আমার আলোচনায় যেছাবে ছাপ! হয়েছে তাব জন্য 
ক্রটি স্বীকার করছি । উদ্ধৃত্ি-চিহ্বের অস্তর্গত শেষ ছত্রটি আমার নিজের । এ তুল আমার 
স্বেচ্ছাকৃত নয়। হয় এ তুল আমার পাঁওুলিপিতেই ছিল, অথবা মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে । এ 
বিষয়ে আমি নিঃসন্দেছ নই বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। 

“রুষ্ণলীলামৃতসিম্কৃকে” অষ্টাদশ শতাবীর কাব্য বলায় অক্ষয়বাব আমার মোটিভের 
অনুসন্ধান করেছেন। এই কাজ শোভনও নয়, বিজ্ঞোচিতও নয়। কারণ এমন চিন্তা 
অবাস্তর। বামপ্রসাদদের কাব্যকে শ্বকালে নিভু প্রতিষ্ঠাদানই আমার একমাত্র উদ্গেশ্ত 
ছিল। তবে 'কষ্ণচলীলাম্বতসিন্ধুকে' কোনমতেই তিন বছরে রচিত বলে যে ভাবা যায়ন! 
তার প্রমাণ তো এই কাবোর বিষয়-পরিকল্পনাতেই আছে । বোধহয় অক্ষয়বাবু মতানৈক্য 
জনিত ক্রোধে এখানে যুক্তিভ্রষ্ট হয়েছেন, আব আমার যুল প্রবন্ধটিও ভাল করে পড়েন নি। 
যদি এ কাব্যে বর্ণনাত্মক বিষয়বস্তকে মোটামুটিভাবে পয়াবের ছাঁচে গড়িয়ে দেওয়া হতো 
তবে এমন সম্ভাবন1 সত্য হতেও পারত। কিন্তু কাব্যটি শুধু তাইই নয়, এতে সঙ্গে সঙ্গে 
স্থান পেয়েছে শ্রীবপের অলঙ্কার-গ্রন্থদ্থয়ের হললিত কাব্যাহুবাদ। একাজ যে কতখানি শ্রম 

এবং সময়সাধ্য তা শ্রীবূপের ভাষার প্রকৃতি বিষয়ে জনৈক বিশেবজ্ছের মস্তবা থেকে বোবা 
যাবে_-“ধাহাবা সংস্কত ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষেও এই গ্রস্থ 
সহঞ্জবোধ্য হয় না।” (ডঃ সাতকড়ি ম্খোপাধ্যায়-এর ভূমিকা, ডঃ হীরেন্দ্রনাবায়ণ 
মুখোপ 'ধ্যান্গকৃত উজ্জলের বঙ্গাছবাদে, পৃ. চ )। এততন্তভিন্ন রামপ্রপাদের কাব্যে যে শদুয়েক 
বৈষ্ুবপদ আছে, সেগুলি স্ষ্টিমলক সাহিত্য । বর্ণনাত্মক নয়। তাদেষ আবার লেখা হয়েছে 
প্রীরপ-বর্ণিত আলঙকারিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে। একেই তো! দু বছরে ছুশো কবিতা 
লেখ! মহাঁকবির পক্ষেও শ্লাথনীয়, তছুপরি এইভাবে শান্ছের নির্দেশে লেখবার প্রয়াস অস্ততঃ 

ছু বছরের আগে পক্ষল হওয়া! অসম্ভব । তাই এঁকাজেই তো! শুধু কমপক্ষে দু বছর লাগবার 
কথা । এর সঙ্গে বাদবাকী বর্ণনাত্বক ব্যাপারের রচনাংশকে গণ্য করলে, তিন বছরে তিন 
খণ্ড লিখে ফেলার কথা আঁদে মনে আসতে পারে কি ? আমি কি তাকে এখন প্রশ্ন করব 
ঘে, এইভাবে তিনি “যেন তেন প্রকারেণ' কাব্যটিকে উনবিংশ শতাবীর বলে প্রতিপন্ন 
কবরতে চাইছেন কেন? 

এবারে শ্রদ্ধের বসস্তরঞ্জন এবং স্থুনীতবাবুর প্রসঙ্গে আসা যাক । শ্রীযুক্ত কয়ালেহ 
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মোটামুটি অভিযোগ যে, আমি উল্লিখিত এই ছু জন পূর্বস্থরীর আবিফার ও আলোচনায় 

উপকৃত হয়ে, তাদের নাম চেপে আলোচনা করতে নেমেছি । অন্যান্য অনেক পুথির মক্ো 

কুষ্ণলীলামৃঙ্সিন্থুর” ক্ষেত্রেও বসস্তরঞ্জনই মূল আবিষ্কর্তা। তার আবিষ্কৃত পুথি আদিলীলার 

হলেও তা সত্য । এখন কেউ শ্রিকষ্:কীর্তনের” অথণ্ড লংকরণ আবিষ্কার করলেও ব্সম্তরঞ্জনই 

তার মুগ আবিষ্ষারের গৌরবভাগী হয়ে থাকবেন। তাই এ বিষয়ে আমার বা স্বনীতবাবুর 

কারোরই প্রথম আবিফারকের দাবী নেই । আচাধ দীনেশচন্দ্রের “বঙ্গভাষা ও সহিত্য- 

পরবতী সাহিতা-ইতিহাসেও, বসস্তরঞ্জনের পুথিটির উল্লেখ নেই। আমি সম্পূর্ণ পুথি 
আবিফাবের সময়ও এব কথা জানতাম না। পবেজেনেছি। পে আমার মূল প্রবন্ধে 
এর উল্লেখ না করার একটি কারণ আমি দিয়েছিলাম । আরেকটি কারণ হল এই যে, 
আমার প্রবদ্ধটি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন লাহার একটি প্রাসঙ্ষিক প্রবন্ধের বিস্তার হিসেবেই মূলতঃ 
বচিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত লাহা যে পদগুলির উল্লেখ করেছিলেন তার সঙ্গে আদ্িলীলার 
কোনো সম্পর্ক ছিলনা! তাই প্রীসঙ্ষিকভাবে আমি স্থানে ক্ষুদিরামবাবুর ছু খণ্ডের এবং 
আমার তিন থণ্ডের পুথিটির উল্লপখ শুধু করেছিলাম। এর পেছনে আমার অসদুদ্দেশথয 
কিছু ছিল না। 

এবারে স্ুনীতবাবুর কথা । আমি আমার গবেষণাকাধ দাখিল করার সময় তার 
নাম শুনেছিলাম । শ্রীযুক্ত কয়ালের আলোচনা পড়ে খআমি নিজে শাস্তিনিকেতনে গিয়ে 

শ্রঙ্গেয় পঞ্চানন মগ্ডলেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰে তাব পরিচয় পাই । স্তা হচ্ছে এই যে, আমরা 
চ জনে পরম্পর-নিরপেক্ষভাবে একই কাঁবোর উপরে দুই বিশ্ববিষ্তালয় থেকে কাজ কবেছি। 
আমি করেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর স্থনীতবাবু কাজ করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
আমি আমার পুথি হস্তগত করি ১৯৭৫ এ। ক্ষুদিরামবাবু তারও কিছু আগে, এবং 
স্থনীতবাবুও সম্ভবতঃ আমার কিছু আগেই পুথিপান। কিন্ত তাবলে আলোচনায় তিনি 
আমার পুর্বস্থরী নন । আমার কাজ স্বনীতবাবুর বছরখানেক আগেই বিশ্বপিদ্যালয়ে দাখিল 
হয়ে স্বীকৃতি পায় । অর্থাৎ গবেষণা যে অর্থে পুরাঁবিষ্কার বা রিলাচ, সে অথে বিদ্বজনসমাজে 
আমিই আগে কাজ দাখিস করেছি । এমন ঘোষণার মধো যেট্রক অবিনয় আছে তার জন্ত 
যথোচিত দু:খ প্রকাশ করে লিখি যে, দুবিনয়ের মিথ্যা অপবাদ থেকে আত্মরক্ষার্থেই আমাফে 
এই সতা প্রকাশ করতে হল। পঞ্চাননবাবু আমাকে বলেছেন যে, আমার গবেষণার কথা 
তিনি জানতে পেরেছিলেন, তবে পুথি-পরিচয়ে সাময়িক অনবধানবশত: আমার কথা হয়তো 
স্থান পায়নি । যাই হোক তিনি আমাকে বলেছেন যে, রাঢ়-সংস্কৃতি-সংবাদ পত্রিকায় যথাশীস্ 
সম্ভব এ বিষয়ে উল্লেখ করবেন। কৃষ্ণশীলামৃতসিন্ধু'র ভুলুই থেকে প্রাপ্ত ছুখানি পুথির পাঠ 
মিলিয়ে সম্পূর্ণ পুথির পাঠ পাওয1 যায় । কাজেই এ কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি আমি দেখিনি তা! 
ঠিক নয়। এরপর এ পুথির কাগনির্ণয়ব্যাপারে শুধু অক্ষয়বাবুর সঙ্গে যদি আমার মতভেদ 
থাকে তে থাক না। এমন তো! হতেই পাবে । আগেও বনু হয়েছে। তবেআমার বউ 
কখনে। যদি ছাপা হয় তবে অক্ষয়বাবুর মতামতেরও নিশ্চয় উল্লেখ করে দেব। আর একটি 
কথা, অক্ষয়বাবু পিখেছেন, -সম্ভবাবু পুথিটি সংগ্রহ করেন বাকুড়া থেকে । সাছিত' 
পরিতদদের পুথির তালিকা -গ্রস্থের বিবরণ অনুযায়ী এটি সংগৃহীত হয়েছিল 'মানভূম' থেকে 
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( ১লা বৈশাখ ১৩৮৯ হইতে ৩১শে চৈত্র ১৩৮৯) 

আজ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের উননবতিতম বাধিক অধিবেশনে সমাগত সদশ্তগণকে 
যথোচিত শ্রদ্ধা, গ্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উননবতিতম 
বান্ধিক কার্ধবিবরণ সদস্তগণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি । 

সভার প্রারভ্তে আলোচ্য কালসীমার মধ্যে লোকাস্তরিত সংস্কৃতি সাধক জ্যোতিরিক্দ্র 
নন্দী, অরুণকুমার রায়, (সাংবাদিক) সুশোতন সরকার, অনিলেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শেখ 

আবদুল্লা, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, জ্যোতির্মালা! দেবী, স্থধাকাস্ত দে, আবু সয়ীদ আয়ুব, 
প্রিয়দারঞুন রায়, বিষণ্ণ দে, সাগর সেন, হিমস্্ রায়চৌধুরী, মমতা দাশগুপ্ত, কাছ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় মিত্র (পরিষৎ গ্রস্থাগারিক ), প্রফুল্লচন্্র ঘোষ, অশোককুমার 
সরকার, ভ্রিদিবেশ বসু, মণি বাগচী, মন্মথনাথ সান্তাল, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অকরুণচন্ত্র 
গুহ, গিরিবালা দেবী, স্থবোধ বসু, সত্যন্্রনাথ সেন- ইহাদের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতেছি । 

বিভিল্প অধিবেশন ( ১৩৮৯) 
(ক) নির্মলকুমার বন্থ স্মারক বক্তৃতা-_২৫ ভাব্র, ১৩৮৯ তারিখে নির্মলকুমার বস্থ 

'্মারক বক্তৃতা দেন শ্রীমমান দত্ত। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল “সমাজ সংগঠনের পথের 
সন্ধানে । শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সভায় সভাপতিত্ব কবেন। 

(খ) বামলাল হালদার ও হুরিপ্রিয়া দেবী ম্মাবক বক্তৃতা :--২রা ও ৩রা পৌষ, ১৩৮৯ 
শ্রীবিষুণপদ ভট্টাচার্য রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়! দেবী স্মারক বক্তৃতা দেন। উভয় দিনেই 

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত । তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল “আচার্য 
আনন্দবর্ধন ও কাবা নয়।” 

আলোচা বর্ষে অন্যান্য স্মারক বক্তৃতার জন্য বক্তা! নির্বাচিত হইয়াছেন £ 
(ক) রাধাগোবিন্দনাথ স্মারক বক্তৃতা শ্রীহ্বকুমার সেন । 
(খ) বনফুল স্মারক বক্তৃতা _ শ্রীহর প্রসাদ মিত্র । | 
(গ) অধরচন্্র মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা- শ্রীঅমলেশ জিপাটী। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় দীর্ঘকাল পর অধরচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা প্রদানের 
আয়োজন কর! হইয়াছে । সকল বক্তাই পরিষৎ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত তাহার] এখনও পর্ধস্ত বন্তৃতাগুলি দিবার সময় কিয়! উঠিতে পাবেন নাই। 

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদান কর] হইয়াছে শ্রীমতী 
জ্যোতির্মরী দেবীকে এবং গোবিন্দগোৌরী স্থতি পদক দেওয়া হইয়াছে পরিষদের দীর্ঘকালের 
সেবক শত্রিদ্িবনাথ রায়কে । 

(গ) ৪টা €বশাখ পরিবংভবনে ভারতী তামিল সঙ্ঘমূ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পৰিিষদ্ধের যৌথ উদ্যোগে তামিল কবি সুত্রক্গণা ভারতীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। শ্রীকে. এস. রমন, শ্রীমতী কে. কক্ষিণী প্রমুখ সতার় কবি তারভীব জীবন ও সাহিতা 

১ 
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বিষয়ে আলোচন1] কঝেন। শ্রী্জগদীশ ভট্টাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় 

কবি ভারতীর একখানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্িত হয়। 
(ঘ) ১১ ভাদ্র পরিষৎ মন্দিরে সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর চিত্ত প্রতিষ্ঠা উৎসব 

অন্ষিত হয়। শ্রীপত্তোষকুমার ঘোষ, শ্ীভবানণী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। 

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রেমেন্্র মিত্র। অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ 
সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত লেখকের চিক্তরখানিও পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা 
দূরীকরণ সমিতি অন্ুগ্রহপূর্বক পৰিষদকে দান করিয়াঁছেন। 

(৬) বৈশাখ মাসে পরিষদ ভবনে নিখিল ভারত ওড়িয়া! সাহিত্যিক সম্মেলনের 

অধিবেশন হয়। তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন চলে। পরিষদের সববিধ সহযোগিতা 
লাস্তে ভাহাবা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰিয়াছেন। 

বিশেষ অধিবেশন 

১১ বৈশাখ “নববর্ণা'র আবিষ্কর্তা শ্ীভুবনমোহন দাস পরিষৎ মন্দিরে তীহাঁর 
আবিষ্কৃত নৃতন লিপি বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে একটি ৰক্তৃতা দান করেন। 

প্রতিষ্ঠা দিব 
৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৯ অপরাহে নব্বঈটি প্রদীপ জালাইয়া 'প্রতিষ্ঠঠ দিবসের অন্রষ্ঠান 

শুক হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীঞ্গগদীশ ভট্টাচার্য সভার সভাপতিত্ব 
করেন। শ্রীবন্দীরাম চক্রবতী স্বাগত ভাষণ দেন। শ্রীষ্কতী বাসস্তীনন্দন উদ্বোধনী সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। শ্রীমতী রমা চৌধুরী সঙ্গলাচরণ করেন। এই অঙ্ষ্ঠানে অশীতিপ বর 
সাহিত্য সেবী শ্রানপিনীকান্ত গুপ্ত, আপ্রভাতকুমার মৃখোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকাস্ত সরকার, 
শ্রকালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্রীধুক্তা শাস্তাদেবী, শ্রীপৰোধচন্দ্র সেন, শ্রামণীন্দ্রলাল বন্থু, 
শ্ীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী, শ্রীমন্মথ বায়, শ্রীপ্রমথনাথ [বশী ও 
শ্রীগোপাল হালদারকে পরিবদের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই দিন 
সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক দেওয়া হয় জোাতির্মমী দেবীকে । এই দিন মুগিদাবাদ 
জেলার সাগরদিখী নিবাসী শ্রাকিশোরীমোহন সিংহ প্রদত্ত ১৯শ শতাব্দীর একটি বিুুত্তি 
পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীমতী জ্যোতিধয়ী দেবী, শ্রমন্মথ বায়, 
শ্রমহাদেবপ্রসাদ সাহা, শ্রাদেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীঅসিঙকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমরেশ বন্ধ 
সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। শ্ীমভী গিরিবালা দেবীর ভাষণ পাঠ করিয়া শোনান শ্রীমতী বাণী 
বায়। 

বাধিক অধিবেশন 
১৬ই আশ্বিন, ১৩৮৯ পরিষদের ৮৯তম বাত্ধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের 

অন্তম সহকারী সভাপতি শ্রীঞ্গগদ্দীশ ভট্টাচাধ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; সভায় 
পরিষৎ নিয়মাবশীর ২ সংখ্যক ধারাটি সংশোধিত হয় । আগামী ব্সর হইতে হিসাৰ 
পরীক্ষকের এক হাজার টাকা সম্মান দক্ষিণা ধার্য হয়। পরিষদের আজীবন সদস্য 
শীহলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদকে দুই হাজার পাঁচশত টাকা উপহার দেন। নূতন 
্তাসরক্ষক সমিতি এই সভায় অনুমোদিত হয়। | 

বর্তমান বর্ষে পরিষদ্ধের উল্লেখযোগ্য কৃত্য 

বর্তমান বর্ষে পরিষদের চিত্রশালার জন্য ৭২খানি মুতি বাখিবার স্ট্যাণ্ড কেন্দ্রীয 
সরকারের অর্থাহকুল্যে তৈয়ারী করানো হইয়াছে । বর্তমান বর্ষে আরতি মল্লিক জঙ্গদানের 
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অর্থে সাহিত্য-সাধক চরিতমাঁলার নিয়লিখিত চরিতসমৃহ প্রকাশিত হইয়াছে প্যারীমোহন 
সেনগুপ্ত, যছুনাথ সরকার, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাঁণী ও সরলবাঁলা সরকার, মানিক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, স্থকান্ত ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ ঘোষ ও অতুলপ্রসাঁদ সেন। ইহা ছাড়া অধ্যাপক জগদীশ 
নারায়ণ সরকার প্রণীত “বাংলার মধাযুগে হিন্দূমূললমান' গ্রস্থখানি মুদ্রিত হুইয়াছে। বর্তমান 
বর্ষে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালাব্ ৫) ১১, ১৯২, ১৪, ৪০) ৬২, ৯১, ৯৩, ৯৪ সংখ্যক গ্রন্থ 
যথাক্রমে _ রামনাবায়ণ তরকবত্ব; ভ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ব ; অক্ষয়কুমার 
দত্ত; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, রাজেজ্জলাল মিত্র, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, গিরিশচন্দ্র 
বন্থ, লপিতক্ষার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীপা নাগ, নিরুপমা দেবী পুনরূদ্রিত হইয়াছে । 
বঙ্গে নবা ন্যায় চর্চা, আননমঠ পুনমুদ্রণেব কাজ চলিতেছে । সাহিত্য-সীধক-চরিতমালাব 
নৃতন চবিত গ্রন্থ--ব্টক্ষ্চ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ ও যোগেশচন্দ্র বাগল ছাপার কাজ 
চগিতেছে। 

বর্তমান বর্ষে কার্ধনির্বাহক সমিতির বারটি সভা হইয়াছে, মাগিক অধিবেশন হষ্য়াছে 
চারিটি--আয়-বায় উপসমিতির সভা হইয়াছে সাতটি, পুস্তক প্রকাশ উপলমিতির একটি, ইহা- 
ছাড়া গ্রন্থাগার উপসমিতির একটি, স্যাসবক্ষক সমিতির একটি, ম্মারক বক্তৃতা উপলমিতির 
একটি, চিত্রশাপ! উপদমিত্ির একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

১৩৮০ বঙ্গাব্দে সরকারের আধিক লাহায্য 
(১) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হইতে চিত্রশালা উন্নয়ন খাতে নয় হাজার এবং গ্রস্থাগার 

উন্নয়ন খাতে পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে । 
(২) প:ঃ বঃ সরকারের কাছ হইতে কর্মচারী নিয়োগ খাতে বত্রিশ হাজার আটশ সাত, 

পত্রিক! প্রকাশ খাতে আট হাজার, এবং ঘাটতি বাজেট পুরণ খাতে এগার হাজার টাকা 
পাওয়া গিয়াছে । 

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিবরণ 
১। পরিষৎ খোলা ছিল-_২৭৯ দিন । 
২। মোট পাঠক-পাঠিকা! গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন ১৮,৫৬৮ | 

৩। লেনদেন বিভাগে (ক) মোট পাঠক-পাঠি হকার উপস্থিতির সংখ্য| ছিল -৮৫৯৯। 

এবং (খ) পাঠকক্ষে মোট পাঠক-পাঠিকার উপস্থিতি ছিল--৯৯৬৯। 

৪। পাঠকক্ষ ও লেনদেন বিভাগে সর্বোচ্চ পস্থিতি ছিল ৭২ (লেনদেন, তাং ৪1৭1৮৯) 

৪৬ ( পাঠকক্ষ, তাং ১৭৬৮৯ )। 

৫ | বর্তমান বর্ষে (১৩০৯ ) নৃতন সদস্ত সংখ্যা হইয়াছে _২৯২ | 
আজীবন সদন্ত-__২, সাধারণ সদন্য--২৮ও, মফংম্থল সদশ্ত--৬, বিশিষ্ট সদশ্য-_-২ 

(গোপাল হালদার ও অলীম! চট্টোপাধ্যায়) । 
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পুস্তক আদান-প্রদান ? ১৩৮৯ (বিষয়ানুষায়ী) 

দর্শন-__ ১০০ 
ধর্ম হিরন 
সমাজ-বিজ্ঞান--৩** 
শিক্ষা-__ ৩৭৩ 

ভাবা ৪ ০০ 

বিজ্ঞানশানর- ৫০০ 
ফলিত-বিজ্ঞান_ ৬০০ 
শিল্পকলা ৭০৯ 
সঙ্গীত-__ ৭৮০ 
সাহিতা-_ টি 
ভূগোল ভ্রমণ ৯১০ 
জীবনী__ ৯২০ 
ইতিহাস-__ ৯৩০ ৯৯৯ 
সহায়ক গ্রন্থ ৭০৭ 
পত্রপত্রিকা - 
অন্যান্ত গ্রন্থ _ 
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নব্বইতম বাধিক অধিবেশনের বিবরণী 
তভারিখ__-১৮ ভাত্র, ১৩৯০ ৫৪.৯. ১৯৮৩) সময় --অপরাহ্থ পাঁচ ঘটিকা 

পরিষৎ সভাপতি শারীরিক অস্থস্থতা নিবন্ধন সভান্ব উপস্থিত হইতে লা পারায় অগ্যকার 
সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীম্সিত কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন শ্রী দিলীপকুমার বিশ্বাস । তাহার প্রস্তাব সমর্থন করেন 
শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী । অতঃপর শ্রীসিতকুমার বন্দোপাধায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 

সভাপতির অনুমতি লইয়া! সম্পাদক পবিষৎ সভাপতিব্ব লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়। 
শোনান । তাহাতে ডঃ স্কুমার সেন লিখিয়াছেন £ 

“পাঁচ বছর আগে আপনারা আমাকে নিরাচন করেছিলেন । সে সন্মান ভাব আমি 
এতদ্দিন বহন করে এসেছি লজ্জাভরে । আমি তা নাখিয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করছি । অশেষ 
ইচ্ছা সত্বেও আমি পরিষদের বিশেষ কিছু করতে পারিনি । হয়ত একটু কর্তাগিরি করেছি । 
তবে এটা আপনারা, অবশ্টই সীকার করবেন যে অনেককে পরিষদের উন্নতি হয়েছে । 
পেজন্য আমি স্মরণ করছি সম্পাদক মহাশয়ের রৃতিত্ব ও কমীদের সহায়তা । ওদের আমি 
বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাদের যে সাহায্য করেছেন ও কববেশ তার 

জন্যেও ধন্যবাদ জানাই । 

আব কি বলব । জয় হোক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের । নমস্কার ।” 

সম্পাদক ১৩০৮৯ বঙ্গাব্দের লিখিত কার্য বিবরণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত 
করেন। শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী উক্ত কার্ধ বিবরণ সমর্থন করেন । উক্ত কার্ধ বিবরণ গৃহীত হয়। 

কোষাধাক্ষ শ্রবন্দিবাম চক্রবতী ১৩০৮৯ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় 
উপস্থাপিত করেন। শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরতু উহ1 সমর্থন করেন। অত:পর উক্ত 
পরীক্ষিত আর-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হয়। 

কোধাধ্যক্ষ শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী ১৩৯০ বঙ্গাব্দের আছুমানিক আয়-ব্যয় সভার অন্ু- 
মোদনের জন্য উপস্থাপিত কবেন। শ্রীস্থকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করেন । উক্ত 
আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে কোষাধাক্ষ বলেন যে সদশ্তগণের 
নিকট প্রেরিত আয়-ব্যয় বিবরণ অন্রগ্রহপূৰক লক্ষ্য করিলে তাহার! উপলব্ধি করিবেন 
পরিষৎ কি বিপুল পরিমাণ আঘধিক দেনা লইয়। চলিতেছে । তিনি সকলকে এই বিষয়ে 
সহযোগিতার হাত বাড়াঁইয়া দিতে অনুরোধ জানান । 

১৩৯০ বঙ্গাব্বের কর্মাধ্ক্ষ পদে কার্ধনির্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সতের জন 
কর্মাধ্যক্ষের নাম সভায় অনুমোদনের জন্ত সম্পাদক উপস্থাপিত করেন-_ 

সভাপতিঃ শ্রীঙ্জগদীশ ভট্টাচার্য । দহ-মভাপতি:-__- শ্রীযুক্ত রমাচৌধুরী, শ্ীঅদিতকুমার 
বন্দোপাধ্যায়, শ্ীদনোজ বন্থ, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্ীঅজিতকুমার ঘোষ, জীবীরেন্্ররুষ্ণ 
ভদ্র, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বান এবং শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায় । 

সম্পাদকঃ শ্রীকানাই চন্দ্র পাল । সহ-সম্পাদকঃ- শুরবীন্দু গুপ্ত এবং শ্রীঅরুপকুমার 
চট্টোপাধ্যায় । কোবাধ্যক্ষ-_ শ্রীবন্দিরাঁম চক্রবতী। চিন্রশালাধ্যক্ষ-_শ্রীধীরাজকুষ্ণ বন্থু। 
গ্ন্থশালাধ্যক্ষ- শ্মনীমকুমার দত্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ__শ্পবেজমোছন মিত্র । পুঁবিশালাধ্যক্ষ __ 
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জীপঞানন চক্রবর্তী । আ্ী বঙ্দিরাম চক্রবর্তা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও এই স্থপারিশ 
অনুমোদিত হয়। 

সম্পাদক ১৩৯০ বঙ্গাব্ের কুড়িজন কার্ধনিবাহছক সমিতির সদস্য নিবাঁচনের সংবাদ 
বিজ্ঞাপিত করেন :--(১) শ্রীকূমারেশ ঘোষ (২) শ্রীদেবকুমার বস্থ (৩) শ্রীহ্নধীকেশ ঘোষ 
(৪) শ্রীহারাধন দত্ত (৫) শ্রীউত্তমকুমার দাশ 1৬) শ্রীকান্তিক বন্দ্যোপাধায় (৭) শ্রীশিব 
মুখোপাধ্যায় (৮) শ্রীশিবদাস চক্রবত্শ ০১) শ্রীমছজচন্দ্র সবাপিকাবী 1১০) শ্রীগৌবাঙ্গগোপাল 
সেনগুপ্ত (১১) শ্রীস্থকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২) শ্রীঅমলেন্দ ঘোষ (১৩) শ্রীজ্ঞানশঙ্কর পিংহ 
(১৪) শ্রীষুক্তা উষা সেন (১৫) শ্রীরাজকঞ্চ বন্দোপাধ্যায় (১৬) শ্রীশঙ্করপ্রসাদ নম্বর 
(১৭) শ্রীদুলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮) শ্রীজগত্নাথ চক্রবর্তা (১৯) শ্রীরামেন্্র দেশমৃখ্য 
€(২*) শ্রীদেবীপদ ভট্টাচাধ। 

সম্পাদক শাখা পরিষদের সদশ্য নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। এই বৎসর 
মেদিনীপুর শাখা হইতে শ্রীপঞ্চানন চক্রবভাঁ, নৈহাটা শাখা হইতে শ্রীন্ঘতৃলাচরণ দে পুরাণ 
রত্ব, কষ্ণনগর শাখা হইতে শ্রীলমীবেন্্রণাথ পিংহ রায় গু বর্ধমান শাখা হইতে শ্রীসদানন্দ 
দাসের নাম প্রস্তাবিত হুইয়াছিল। অপর কোন নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় এই চারিজন 
শাখা! পরিষদ প্রতিনিধি নিব1চিত হইয়াছেন । রী 

সম্পাদক বিশিষ্ট সদস্ত নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন-_শ্রীধুক্তা অসীমা চট্টোপাধ্যায় 
এবং শ্রীগোপাল হালদার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য পদে নির্বাচিত হইয়াছেন । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৯০ বঙ্গাবের জন্য আয়-বায় পরীক্ষকের জন্য মেসার্স 
বি, সি. কু এ্যাণ্ড কোং-এর অংশীদার শ্রশৈলেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন 

শ্রীবন্দিরাম চক্রব্তাঁ । শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্থিব হয় আয়- 
ব্যয় পরীক্ষক বাষিক এক হাজার টাক] সম্মান দক্ষিণ পাইবেন । 

কাধ নিবাহক সমিতি পরিষৎ নিয়মালীর ৮*নং ধারার পরিবর্তন করিয়া 
বান্ধব সদন্ত চাদ1 পাচ হাঁজাব টাক! হুইতে দশ হাজার টাকা করার জন্ত যেপ্রস্তাব 
করিয়াছেন সম্পাদক তাহ! অনুমোদনের জন্তা সভায় উপস্থাপিত করেন। উক্ত প্রস্তাব 
অনুমোদিত হয়। 

বিবিধ পর্ধায়ে সম্পাদক সভাপতির অনুমতি লইয়া বলেন যে, কোষাধ্যক্ষ পরিষদের 
আধিক দুর্দশার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সত্য। বর্তমান বসবে 
[07150 09000061019] 13811 দশ হাজার টাক] পরিষদকে দান হিসাবে দিয়াছেন । 

এই বিষয় উদ্যোগী হুই্য়াছিলেন শ্রীশিত্যপ্রির ঘোষ। পরিষদের পক্ষ হইতে . তাহাকে 
ধন্তবাদ দেওয়। হয়। 

সম্পাদক জানান পঃ ব: সরকারের তথা ও সংস্কৃতি দপ্তর পরিষদের চিত্রশালার জন্য 
পঁচিশ হাজার টাকার অনুদান অনুমোদিত করিয়াছেন । এই জন্ত পরিষদ সদস্ত শ্রামশোক 
ভট্টাচার্য উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই জন্ত তিনি শ্রীতট্টাচার্ধকে ধন্তবাদ দেন। 

সম্পাদক আরও বলেন কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদ পুথিশালার জন্য ১ লক্ষ »* হাজার 
টাকার একটি স্বীম অন্থমোদন করিয়াছেন। তিন বসবে এ সাহায্য পাওয়া যাইবে। 
বর্তমান বসরের জন্ত ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান পাঁওয়া যাইবে। সম্পাদক জানান ৯* 
বৎসর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ পন্ত্রিক! কেন্দ্রীয় সরকারের সংন্বতি সভা কর্তৃক 
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বেজিত্রিকত হইয়াছে । এই জন্ দিজী প্রবাসী শ্রীন্থবীর রায়চৌধুরীর প্রচেষ্টার কথা তিনি 
ধন্তবাদের সহিত ম্মরণ করেন। 

তাহার সম্পাদক পদে দীর্ঘ পাচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় তিনি পরিষদ সদস্য, এবং 
কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান । 

অতঃপর সভাপতি বলেন যে সকলের সমবেত গ্রচেঞ্গায় পরিষদ তাঁহার উদ্দেশ 

সাধনে সফল হইবে ইহাই তিনি প্রত্যাশ। করেন। সভাপতির অহ্থরোধে শ্রীরমা চৌধুরী 
শান্তি স্টোন্র পাঠ করেন। অত:পর সভা সমাগ্ু হয়। 

সাহত্য-সাধক-টরিতমাম' 

বাংল! সাহিতার একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবনীনোষ 

প্রথম হুইন্তে চতুর্দশ খণ্ড সবগুলিক্ট এখন পাওয়া যায়। 

একজ্লে মোট মূল্য --২৩০:০০ টাকা 

দ্বাদশ খণ্ডে আছে_জগদনন্দ রায়, শশাঙ্কমোহন সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিপিনচন্ত্র পাল। 

ত্রয়োদশ খণ্ডে £ প্রমথ চৌধুরী, মাহন্দ্রণাথ বিচ্যানিধি দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
প্যারীমোহন সেনগুপ্ু, যছুনাথ সরকার, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 

ও সরলাবাল। পরকার। 

চতুর্দশ খণ্ড ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্থৃকাস্ত ভট্টাচার্য, 
বটকুষ্ণ ঘোব, অতুল প্রসাদ তেন, চিত্তরগীন জাশ 

লীঘই প্রকাশিত হইবে: যোগেশচক্দ্র বাগল। 

প্রকাশক-বঙীয্প সাহিত্য পব্সিষদ্ 

২৪৩/১, আচার প্রফুল্পচন্ত্র রোড, কলিকাতা-৭*০*০৬ 



পরিষৎ-সংবাদ 

১৩৯০ বঙ্গাবের পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যা! ( আশ্বিন, ১৩৯০ ) যথা সময়ে প্রকাশিত 
হইতেছে । জুদীর্ঘকাল পরে পরিষৎ-পত্রিকীর কোন সংখ্যা নির্ধারিত সময়েই প্রকাশিত 
হইল। সংঙ্সিষ্ট সকলের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতায় এই কাঞ্জ সম্ভবপর হইয়াছে । আশা 

করি ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকিবে । 
আলোচ্য কীলসীমার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মী কেশব ধাওয়ানের অকাল 

মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে সাহিত্য পারষদ্দের কার্ধনিবাহক সমিতি যথোচিত শোঁক 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । 

প্রতিষ্ঠা দিবস 
গত ৮ই শ্রাবণ, (২৫ শে জুলাই, ১৯৮৩) সোমবার অপরাহে সাড়ম্বরে বঙ্গীয় সাহিত্য 

পবিষদেব একানব্বইতম প্রতিষ্ঠার্দিবস উদযাপিত হয়: এইবারের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রধান 
আকর্ষণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডের প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান । 

তিনি যথাসময়ে পরিষদে উপস্থিত হইলে পরিষদের পক্ষ হষ্টতে তাহাকে রক্ত গোলাপের 
স্তবক এবং শঙ্খধ্বনি ছ্বাবা। আস্তিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কব হয়। 

অনুষ্ঠানের প্রীবুস্তে বাঁজাপীল পবিষদেব গ্রীস্থশল।, পুথশীল। চিত্রশবল। গররভতি সব 
বিভাগ এবং দর্শনীয় বন্তগুলি সাগ্রহে পরিদর্শন করেন। পরিষদের মযাজিয়মে রক্ষিত মহাত্ম! 
গান্ধীর বাঙলা শিক্ষার প্রচেষ্টার নিদর্শনটি তিনি কৌতূহলের সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখেন । 

তারপর, একানব্বইটি প্রদীপ জালাইয়া প্রতিষ্ঠা দিবসের অনষ্ঠান শুরু হয়। এই 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম ন্টায়রক্ষক ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। অনষ্ঠানের 
প্রারস্তে প্রধান অতিথি বাজাপাল এবং উপস্থিত সকল সদস্য ও শুভানুধায়ীকে স্বাগত জানাইয়। 
পরিষদের সম্পাদক বনু স্বতি এবং এঁতিহা বিজড়িত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বৈশিষ্ট্য সম্পকে 
সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। »ম্প'দক বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব বর্তমান তীব্র আথিক সঙ্কটের কথা 
উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে যাহাতে কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকারের উপযুক্ত সাহায্য লাভ করা 
যাক সেইদিকে বাজাপালের সহযোগিতার জন্ত একাস্ত অনুবোধ জানান । 

প্রধান অতিথির ভাষণে রাজাপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডে বলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
মত একটি এঁতিহামগ্ডিত প্রতিষ্ঠানই সাছিতা ও সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা করিতে পারে । 
তিনি বলেন, এক সময় পরিষদে সমন্ত দিকপাল সাহিত্যিকদের সমাগম হইয়াছিল। আমাদের 
দেখা দরকার তাদের সাহিত্যিক এবং অন্ঠান্ত ছুশ্রাপা পাগুলিপি যেন অবহেলিত ন! হয়। 
এখানকার প্রাচীন পুথি, বই, মৃ্তি ইত্যাদি সংরক্ষণে কেন্দ্র ও রাজাকে আরও মনোধোগী 
হইতে হইবে । বাজাপাল বলেন, এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় এতিহের রক্ষক হিসাবে বিচার 
কবা উচিত। তিনি বলেন, সাহিত্য সম্প্রীতি প্রসারের ক্ষেত্রে অনুবাদমূলক রচন! 
অপরিহাধ। অন্গবাদ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিতোর রস গ্রণ সম্ভব নয়। 
রাজ্যপাল বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত। স্থতরাং ইহার অনুবাদ হইলে 
আধুনিক বাংলা “সাহিত্যিক ও সাহিত্য” ছুইয়েরই প্রচার হুইবে। বাজ্যপাল পরিষদকে 
তাহার পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন এবং পরিষদের পুথি সংরক্ষণ এবং বই ইত্যাদি 
ক্রয়ের জগ্ত সহযোগিতার প্রতীক হিসাবে পাঁচ হাজার টাক! দান কবিক্বাছেন। 

এই অনুষ্ঠানে সঙ্তাপতিত্ব করিবার কথ! ছিল পরিষদের সভাপতি ভঃ স্থকুমার সেনের 
কিন্ত শারীরিক কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় ডঃ প্রতাপচজ্্র চ্জ সভাপতিত্ব 



অংখ্যা £ ২য্ পরিষৎ্-সংবাদ ৪৮ 

করেন। সভাপতির ভাষণে ভঃ চন্দ্র বলেন, আগে ধনীর] এই সমস্ত গ্রতিষ্টানের জন্য যথেষ্ট 
ৰদান্তত1 দেখাইতেন। কিন্ধ বর্তমানে পারিবারিক কোন পুরুষের স্মৃতি রক্ষার জন্য দান করা 
হয় নতৃবা দানের পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে ; তেজন্য এই ধরনের সাবন্থত 
প্রতিষ্টানগুলি খুবই আথিক ছুবরবস্থায় পড়ে। বৃটেনের রয়্যাল আকাডেমীকেও অর্থপংগ্রহেব 
জন্য একটি দুমূ্স্য ছবি বিক্রয় করিতে হইয়াছে । তিনি বলেন, আমাদের দেশে অবশ্তা এই 
ধরনের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সম্ভব নয়। বর্তমান দুমূলোর বাজারে পরিষদ যে আধিক পঞ্গটের 
মধ্য পড়িয়াছে তাহ! হইতে পরিষদকে রক্ষ। করিতে হইলে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘোবষণ। করিতে হইবে এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের সব দাখিত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

এই দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম বিষয় স্থচী ছিল প্রথ্যাভ ওড়িঙা সাহি্যিক কালিন্দী- 
চরণ পাণিগ্রাহীকে সাহিতাক হরনাথ ঘোষ স্মতিপদক দিয়া সম্মানত করা। কিন্তশ্রী 
পাণিগ্রাহী অনিবার্ধ কারণে শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হইতে না পারায় স্থির হয় শপাণিগ্রাহীর 
উদ্দেশ্টে পদকটি পাঠাইয়া দেওয়া হইবে 

বাধিক অধিবেশন : 
গত ১৮ই ভার, ১৩৯০, ( ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩) রবিবার মপরাহ্কে বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের ৯০ তম বাধিক অধিবেশন অনগ্ঠিত হয়। পরিষৎ পরিকাব বর্তমান 
সংখায় ভার বিস্তৃত বিববুণ প্রকাশিত হইন্থাছে। 

ব্মারক বত্ভুগভা £ আশচার্য রাধাগোবিন্দ স্মারক সত্তা 
গঙ ১৯২ হইতে ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৯০ (ইং ২৯--৩১ শে জুলাই, ১৯৯৩) শুক্র, 

শনি এবং রখিবার তিনদিন পরিষদ রাধাগোবিন্র স্মারক বক্তৃতার অক্বোজন করা হুইয়াছে। 
বক্তব্য রাখেন শ্রী মহানামব্রত ব্র্ষচারী। তাহার বক্তগ্ের বিষয় ছিল মহাপ্রভু ও অচিস্ত্য 
ভেদাভেদবাদ' । অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত, 
দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রী হরিশদ চক্রবর্তী এবং তৃতীয় দিনের সভায় শ্রী বিষুঃপদ ভট্টাচার্য 
শর ব্রঙ্গচারী তাহার অপূর্ব বাগ্মিতায় তিনদিনই শ্রোতাদের মুগ্ধ কবেন। 

রামলাল হালদার হরিপ্রিয়। দেবী স্মারক বক্তৃতা 
গত ৩রা1 ও ৪ঠ1 ভাদ্র, (ইং ২০ শে ও ২১ শে আগ ) শনি ও রবিবার প্রী-ঞ্রীমোহন 

তর্ক বেদান্ততীর্থ ভট্রাচার্ধ রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী শ্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। 
তাহার আপোচ্য বিষয় ছিল “ভারতীয় দর্শনে বাগর্থ বিচার” । দুই দিনই এই আলোচন। 
সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিষ্ণপদ ভট্টাচাধ | 

বিভিম্ন শাখা সমিতি ও উপসাঁমতির সদস্যগণ 
কার্ধনির্বাহক সমিতির ৯১ তম বর্ষের ১ম অধিবেশনে (১৫ই ভাদ্র, ১৩৯০, ইং 

১১ সেপ্টে্র, ১৯৮৩, ) নিক্পমাবলীর ৪ ও ২৬নং ধাবু! অনুযায়ী বিভিন্ন শাখা! সমিতি ও 
উপসমিতি গঠন করা হুইয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমান কারধনির্বাহক সমিতি পরিষদের 
উন্নয়নকল্পে জনসংযোগ উপনমিতি এবং অর্থসংগ্রহ উপপমিতি-নামে দুইটি নূতন উপসমিতি 
গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন শাখ! সমিতি, ও উপসমিতির নির্বাচিত সদন্তগণ হইলেন : 

আয়-ব্যয় উপসর্মিতি £ 
সর্বত্র দিলীপকুমার বিশ্বাস (সভাপতি ), বন্দিরাম চক্রবর্তা, অরুণকুমার 

চট্টোপাধ্যায়, দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোঞ্জমোহন মিত্র, কেশবচন্দ্র কর, পাম রায়, 
কল)াণ চৌধুরী, সুধাশুশেখর ভট্টাচার্য, হরিপদ ভৌমিক, সম্পাদক (আহ্বায়ক) 



প্র | 

ঙ্ে 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা বর্ষ : ৯০ 

ছাপাখানা! উপসমিত্তি £ 
সবগ্ী| কুমারেশ ঘোষ ( সভ্ভাপতি ), উত্তমকুমার দাস, দেবকুমার ৰন্ু, সরোজমোহ্ন 

মিত্র, শিব মৃখোপাধ্যায়, গোলেকেন্দ্ব ঘোষ, সনৎ মিত্র, নেপাল ঘোষ, গোপীমোহৰ 
পিংরায়, স্বপন বনু, সম্পাদক (আহবায়ক ) 

গ্রন্থাগার উপলমিন্ষি £ 

সবশ্রী। অসামকুমার দত্ত (সভাপতি ), গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, অমলেন্দ্র ঘোষ, 
অক্রুপ্যচরণ দে পুরাণরত্ব, ভাবাধন দত্ত, সুনীল দাস, অশোক উপাধ্যায়, সন্তোষ 
বসাক, স্বস্তি মণ্ডল, গ্রছ্যোৎ রায়, বন্দিগাম চক্রবর্তী, সম্পাদক ( আহ্বায়ক ) 

পুস্তক প্রকাশ উপসমিতি £ 
সর্বপ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য (সভাপতি ), রামেক্দ্ দ্েশমুখ্য, দেবকুমার বস্থঃ গৌরাজ 

সেনগুপ্ত,দিলীপকুার বিশ্বাস, রমাকাস্ত চক্র বর্তাঁ, রমেন্দ্রনারায়ণ পেনগুপু, দেবজ্যোতি 
দাস, স্থনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক (আহ্বায়ক ) 

চিজশাস! উপলমিতি £ 
সর্বতী। বীরাজক্ষ্ণ বন্থ (সভাপতি ), রাজকষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন চক্রব্তাঁ, 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উষা সেন, কলাণকুষার দাশগুঞ্চ, মনোমোহন ঘোষ, 
রত্বা চৌধুরী, নির্মলেন্দ্র ভৌমিক, অশোক ভট্টাচার্ধ, সম্পাদক ( আহ্বায়ক ) 
সাহিত্য শাখা সমিতি ঃ 
সর্ণভ্রী শিবদাস চক্রবর্তী (সভাপতি ), মনোজ বস্ু, শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, জগন্নাথ 
চক্রবর্তী, কুমারেশ ঘোষ, সমরেশ বন্থু, রমেজ্্রনারাম়ণ সেনগুপ্ত, নলিনীরঞ্জন 
চট্টোপাধ্যায়, স্থুকাস্ত বন্সু, কালিদাস ভট্টাচার্য, সম্পাদক ( আহ্বায়ক) 

দর্শন শাখা সমিতি $ 

সর্বভ্রী রমা চৌধুরী (সভাপতি ), হ্বধীকেশ ঘোষ, মন্গজচন্দ্র অর্বাধিকারী, সুকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্, অমিয়কুমার মন্তুমদার, আশুতোষ ভট্টাচার্য, চণ্ডীদাস 
চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ পাল, কল্যাণকুমার বাগচী, সম্পাদক ( আহ্বান্বক ) 

ইতিহাল শাখা সমিত্তি ং 
সবশ্রী দেখনারায়ণ গুপ্ত, বীরেন্দ্রকুষ। ভদ্র, দিলীপকুমার বিশ্বাস, অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস চক্রবর্তা, (সভাপতি ), কিরণচন্দ্র চৌধুরী, নিমাই সাধন 
বনু, রমাকানস্ত চক্রবতা, তিনকড়ি ভট্টাচার্য, প্রেষবল্পভ সেন, সম্পাদক ( আহ্বারক ) 
বিজ্ঞান শাখা সমিতি $ 

সর্ব বিমলেন্দ্র নারায়ণ রায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য (সভাপতি ১, কান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি দাস, প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ছুর্গাপ্রসাদ 
ভট্টাচার্য, কেশবচন্দ্র কর, তরুণদেব ভট্টাচার্য, সম্পাদক €( আহ্বায়ক ) 

অর্থনীতি শাখ। সমিতি £ 
সব্শ্রী জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধাযয়, ( সভাপভি) ছলুপ্রসাদ বন্যযো- 
পাধ্যাক়্, বিমলেন্দ্নারায়ণ রায়, শিব মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণা রঞ্জন বন, নিত্যপ্রিস 
ঘোষ, হরিপদ চক্রবর্তী, অনিল কাঞ্জিলাল, স্বপন বন্থু, সম্পাদক ( আহ্বায়ক ) 





২. টব. 41097/81 

চণ্ডীদা০সব্ধ শ্রীকষ্কীর্ভন 
বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বঘল্লভ সম্পাদিত 

মূল্য-_ত্রিশ টাকা 

সংম্বাদপচ্ভে ০সকাচলক্স কথা। 
ব্রজেজ্জনাব বন্দ্যোপাধ্যায় 

১ম খণ্ড: টাঃ ২০৯০ 

২য় থণ্ড £ টাঃ ৩৯৯, 

হ্বাংল। সাসক্ষিক প্র 

ব্রেজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১ম খণ্ড; টাঃ ১১*০* 

২য় থণ্ড ২ টং ৪১০ ৬ 

বঙ্গীয় নাট-*শশালাক্স ইতিহাস 
(১৭৯৫-১৮৭৬ ) 

ব্রজজ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভঃ দ্ুশীলকুমার দে লিখিত তৃমিকা 
পঞ্চম সংক্করণ। মুল্য--৩০০০ 

শ্বাংলায় হিন্দু-সুসলমান সম্পন্ 

€ মধ্যযুগ ) 
ডঃ জগদশলাদগায়ণ সরকার 

মুলা স্াউি ৬*০৩ 

সাহিত্য সাশক-চক্মসিভমাল। 

৯ম হইতে ৯৪ খণ্ড । মূল্য---২৩০'** 

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী ও গ্রন্থস্থচী 

হলীয়-সাহিত্য-পক্সিষ 

বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্ীকানাইচন্দ্র পাল পি. এইচ.. ডি. (লগুন, 
ব্যারিষ্টার- এট-ল. কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীহরি প্রিন্টার্স, ১২২/৩ রাজা শীমেক্জ স্ট্রীট 

কলিকাতা -৪ হইত শ্রীমতী রেখা থে বর্তৃক মৃ্রিত। 
মুল: চাক উপকা 

এ 



সাহিত্য-গৰিষৎ-াত্রিক। 

শুজমাসিক্ক 

৯০ বর্ষ ॥। তৃতীয় লংখ্য1॥ 

পোৌব 

১২০৯৩ 

পজিকাধ্যক্ষ 

শ্ীসরোজযোহন মিত্র 

_ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 
২৪৩/১ আচার প্রচ্ুক্ল চন্দ্র রোভ, 

কলিকাতা-৭ * * * ৬ 





মাহত্য-পাঁরষত-গাঁত্রক। 

€জসান্িক 

৯০ বর্ষ ॥ তৃতজীক্স অংখ 

০পাঁন 

৩১৯৩ 

পাক্িকাধ ক্ষ 

আসরোজন্বোহন নিত্র 

'বঙ্গীয়-াহিত্য পরিষত 
২৪৩/১ আছাধ প্রফুজ চজ্ কোড” 

কল্লিকাতা-৭ * * ০ ০ 



স্রচীপত্র 

ধর্মপাল সম্পর্কে নৃতন তথ্য £ শ্রীনেশচন্দ্র সরকার ২ 
মহাপ্রভু ও অচিন্তযভেনাভেদবা? € শ্রীমহানামব্র ত্রদ্ষচারী ৪ 

রামকিশোর শিরোমণির 'কালিকা সঙ্গীতামুত” £ ইাঙ্ ্ ঙ্গল রাণ। ১৩ 
বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেব £ শ্রীশিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ২১ 
বাংলার এক অনাবিষ্কত কবি £ প্রাণরাম £ এপঙ্কক্ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ 

মানা মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল £ শ্ীতরুণদেব ভষ্টাচার্ ৩৩ 
আলোচনা : 'কষ্ণলীলাম্বত সিন্ধর রচনাকাল” £ শ্রীঅক্ষয়ন্মার কয়াল ৪- 

পরিষত-সংবাদ £ ৪৫ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবুতি-_ 

(৮নং ধারা অনুযায়ী ৪নং ফরম ) 
১। প্রকাশের স্থান - 

২৪৩/১১ আচাধ প্রফুল্ল চক্র রোড, কলিকাতা-৭* *০ ০৬ 
২। প্রকাশের কাল পর্যায়-_ 

ত্রৈহাসিক £ আযাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈস্ 
৩। মুদ্রকের নাম-__ 

শ্রীমতী রেখা দে, শ্রহরি প্রিপ্টার্স ১২২/৩, রাজা দনেন্্র প্র 
কলিকাতা-৪ হইতে ুন্দ্িত। 

। প্রকাশকের নাম-_ 
ডঃ; কানাইচন্দ্র পাল, সম্পাদক )বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। জাতি-_ 
ভারতীম্ব। ২৪৩/১ আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাত-৭* ***৬ 

৫। সম্পাদকের নাম- ডঃ সরোজমোহন মিত্র, জাতি__ভারতীয়। 
২৪৩/১, আচার্ধ প্রক্ুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা--৭* ** ০৬ 

৬। পত্রিকার মালিক-_বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১,আচাধ 
প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কপিকাতা-৭****৬ 

আমি এতথ্ারা জানাইতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জান ও 
বিশ্বাসমতে সত্য । স্বা;ঃ ভঃ কানাইচজ্স পাজ 

প্রকাশক 



ধর্মপাল সম্পর্কে নুতন তথ্য 

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 

আগে এতিহাপিকগণের ধারণা ছিল যে, থ্রীপ্টীয় অষ্টম-শতাকীতে উদ্রভারতে 
প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্তে বাংসার পালবংশ, রাজস্থানের জোধপুরবামী গর্জর-গ্রুতিহার 
বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রকুট-বংশ-__এই ব্রিশক্তির মধো সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এখন 
দেখা! গেছে, এই সিদ্ধান্তে কিছু ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, এই সংঘর্ষে পঞ্চালদেশের অধিপতি 
আয়ুধবশীয় রাজগণের ভূমিকা উপেক্ষা করা হয়েছে । এই আযুপ রাজ্য আকারে বিশাল 
ছিল। আযুধবংশীয়দের রাজধানী ছিল কান্যকুজ্খ; কিন্তু পশ্চিমদিকে তাদের রাজ্য 
রাজস্থান ও পঞ্জাবের কিয়দংশ পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। তা! না হলে ৭৮৩ খ্রীস্টাবে জৈন হরি- 
বংশের গুজরাতী কবিতার দেশের উত্তরদিকে রাজা ইক্দাযুধের রাজোর বিস্তারের কথা 
উল্লেখ করতে পারতেন না। দ্বিতীয়তঃ, গোঁড়-কান্তকৃঞ্জের বিবাদ ষ্ঠ শতকের মধাভাগে 
মৌথরিরাজ ঈশান বর্মার সঃয় আবস্ত হয়ে দ্বাদশশতাবীর শেষপাদে সেন-গাহড়বাল আমল 
পর্যন্ত চলেছিল । হয়তো বিহারের অধিকার শিয়েই এ বিবাদ । অপর দিকে অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রাষ্ট্রকুট এবং গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই দন্চিদর্গ এবং 
প্রথম নাগভটের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের স্চনা হয়। এই বিরোধ গুজরাতের অধিকার নিষে 
এবং দশমশতকে বাষ্টকূট বংশের অবসানের পরেও এর জের মেটেনি।১ 

পালবংশের পরাক্রাস্ত সম্রাট ধর্মপালের (আ ৭৫-৮১০ শ্রী) খালিমপুর ভাঅ- 
শাঁপন এবং তাঁর ভ্রাতার প্রপৌত্র নারায়ণপালের ( আ ৮৬১-৯১৭ শ্রী) ভাগলপুর শাসনে 

ধর্মপপালের সঙ্গে কান্কজজ অর্থাৎ বতগান কনৌজের আঁযুপরাজবংশের বিবাদের ইচঙ্গিত 
পাওয়া য'য়। খাপিমপূর শাসনের দ্বাদশঙ্রোকে বলা হয়েছে যে, ঘখন পঞ্চালদেশের বুদ্ধেবা 
সেদেশের রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করছিলেন এবং ভোজ, মা, মু কুক, যু, 

যবন, অবস্তি, গন্ধার এবং কীরদেশীয নরপতিগণ সেই কাজে তাদের সমথন জানা চ্ছিলেন, 
তখন ধর্মপাল তদপিরুত কান্যকুক্জনগর পঞ্চালরাজকে উপহার দান করেন। ভাগলপুর 

শাসনের তৃতীয় শ্লোকে দেখা যায়, ধর্মপাল ইক্ররাজ ( অর্থাৎ ইন্দ্রাঘু ) এবং তার সহায়ক 
রাজবুন্দকে পরাজিত করলে মহোদয় অর্থাৎ কান্কুক্জের শ্রী বা রাজলম্ষ্ী তার অধিকৃত হয় 
এবং তিনি তখন চক্রা'যুপ নামক প্রার্থাকে তা দান করেছিলেন ।« 

উপরিলিখিত বিবরণের একটা ক্রটি এই যে, এপব ঘটনার তারিখ আমাদের 
অজ্ঞাত। অবশ্ত পরে আমরা দেখব যে, ঘটনাটি হয়তো! ৮০০ শ্রীস্টাব্ের বেশী পূর্ববর্তা নয়। 
আবার রাজাদের এই ধরণের দাবিতে কখনে! কখনো! কিছু অতিরপ্চন থাকতে পারে । 

 ছুপক্ষের বিবরণ পেলে সেটা অনেক সময় স্পট হয়। অবশ্য যে দাবিতে শক্র বা মিত্র-পক্ষের 
নামের উল্লেখ থাকে, তা একেবারে মিথা! হবার সন্তাবনা কম। আমরা দেখেছি যে, 
ইন্দ্রায়ুধ ৭৮৩ গ্রীস্টাব্ে রাজত্ব করছিলেন। জৈন হরিবংশ অনুসারে তখন গুজরাঁতের 
পশ্চিমাঞ্চলবর্তী দেশের রাজা ছিলেন ব্সরাজ এবং তার দক্ষিণদিকের দেশের রাজা রুষ্ণপুত্র 
শ্রব্পভ। এই বৎ্সরাজ গুর্জর প্রতিহারবংশীয়; জোধপুরের নিকটবতী ভিল্লমাল (ভিনমাল) 
তার রাজধানী ছিল। শ্রীবল্লভ হচ্ছেন রাষ্ট্রকুটরাঁজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ 
(আ ৭৭৮-৮৩ গ্রী) কিংবা তার ভ্রাতা প্রুব (আ ৭৮৩-৯৪ গ্রী)। ঞবের পুত্র তৃতীয় 
গোবিন্দের (আ ৭৯৪-৮১৪ গ্রী) তাত্রশালন অনুসারে যে-বখসরাজ গৌড়েশ্বরকে 
পরাজিত করে তার শ্বেতছত্রত্বয় অধিকার করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতা! ঞ্বের হস্তে 
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পরাস্ত হয়ে মকমধো পলায়ন করতে বাধ্য হন। দেখা যাচ্ছে, ধর্মপালের আক্রমণে 
পর্যুদস্ত ইন্দ্রায়ুধকে সাহাযোর জন্য বৎসরাঁজ পাঁলসআাটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রছে লিপ্ত হন। 
কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাঞ্জ গ্রুবের হস্তে পরাজয়ের পর তিনি আর কাম্থকুজরাজকে সাহায্য করতে 
পারেননি । তখন ধর্পালের আক্রমণ থেকে ইন্দ্রামুধকে রক্ষা করার জন্য তার আমন্ত্রণে 
ফ্রবকেই অগ্রসব হতে হয়েছিল। কিম্ছু তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ধর্মপাল 
আবার কনদৌজি আক্রমণ কবেন। এই অবশ্থংয্ধ ক হয়েছিল, বখসব্টজেন একখান 
অধুনাবিষ্কৃত শিলালেখে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় ।* ধর্মপাল ও ইন্জরীযুধের বিঝোধ 

দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল । 

৭১৭ শকাঁব্ধে : ৭০৩ গ্রী) উৎকীর্ণ এই অভিলেখে বতসরাঁজ দাবি করেছেন 
যে, তার সামস্ত শ্রীবর্মক ও তৎপুত্র গল্পকনামক নায়কন্ধয়ের সহায়তায় তিমি কান্তকুক্জ 
অধিকারপুর্বক ইন্দ্ররাজকে সিংহাসনে পুনঃস্কাপিত করেছিলেন। এর অর্থ এই যে, ৭৯৩ 
গ্রীন্টাব্দের পূর্বেই ধর্মপাল ইন্দ্রাযুধকে কান্যকুজ্জ থেকে বিভাড়িত করেন; কিন্ত বংসবাঁজ 

ধর্পালকে পরাজিত করে কান্যকুকর্জরাজকে সিংহাসনে পুনংস্থাপন করতে সমর্থ হন। 
এদিকে খালিমপুর ও ভাগপপুবু শাসনে ধর্মপালের যে কৃতিত্বের উল্লেখ আছে, সেটা এর 
পবুবর্ীক।লের ঘটনা বলে বৌধ হয়। তবে তো ইন্দ্ায়ুধ ৭৯৩ গ্রীস্টাব্দের পরেও একবার 

ধর্মপাল হবার! সিংহাঁসনচাত হয়োছিলেন। 

খালিমপুব ও ভাগলপুর শাসনাঁনুসাঁরে ধর্মপাঁল ইন্ত্রীযুধ ও তার সহায়ক বাঁজাদের 
পরাজিত করেন এবং তৎকর্তৃক ইন্দাযুধের রাজধানী কাম্থকুজজনগব নিজের অনুগত নবীন 
পঞ্চালরাজ চক্রাযুধকে গ্রদত্ত হয়। এই ঘটন! ৭৯৩ গ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্শ নয়। কারণ আন্- 
মানিক ৮০২ স্রীস্টাব্ধে যখন ব্রাষ্্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কান্তকুজ অঞ্চলে উপস্থিত হন, 
তখন চক্রায়ুধ ও ধর্ধ (ধর্শপাল ) তার কাছে নতিম্বীকার করেছিলেন, সঞ্তান তাঅশাসনে 
এই কথা দেখা যায়। . গোবিন্দ বৎসরাজ-পুত্র দ্বিতীয় নাগভটকে ( আ ৮০০-৩৩ শ্ত্রী) 
পরাজিত করেন এবং সম্ভবতঃ ইন্দ্রাযুধের সাহাষ্যার্থ উত্তরপ্রদেশে উপস্থিত হন। কিন্তু এর 
মধ্যে হজ্জীয়ুধের মৃত্যু হয়েছিল বলে বোধ হয়। তাই হয়তো গোবিন্দ চক্রাযুধকে কান্যকুব্জের 
রাজা স্বীকার করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে কিছুকাল পরে চক্রাযুধ ও 
তার সহায়ক বঙ্গপতি ( বোধহয় ধর্মপাল ) নাগভটের হস্তে পরাস্ত হলেন এবং নাগভট 
কতৃ ক গুর্জর-প্রতিহার রাজধানী ভিল্লমাল থেকে কান্তকজ্জে স্থানাস্তব্রিত হল। কি করে 
এটা ঘটেছিল, তা বলা কঠিন। নাগভটের একজন সামস্ত বলেছেন যে, তিনি গোৌঁড়গণের 
সঙ্গে মুদগগিরি বাঁমৃঙ্গেরের যুদ্ধে যশ অর্জন করেছিলেন; অর্থাৎ গুর্জর-প্রতিহার সেনা পূর্বদিকে 
মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পাটনা ও গয়া জেলায় দেবপালের (আ ৮১০-৪৭গ্রা) 
এবং বারাণসী জেলায় তার পুত্র শুরপালের ( আ ৮৪৭-৬* শ্রী) অধিকারের প্রমাণ 
আছে। এই সময় তিব্বতরাজগণ গুর্জব-প্রতিহারদদের সঙ্গে একযোগে পালসাম্রাজ্য 
আক্রমণ করেছিলেন বলে বোধ হয়। তিব্বতের রাজা 1/0-018 005০17-00 (৮০৪- 
১৫ শ্রী) ধর্পালকে পরাস্ত করার দাবি করেছেন। 1২৪1-08-0197 ( ৮০৭-৩৬ গ্রী) 
বলেছেন যে, তিনি গঙ্গাসাগর পধন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। . কিছুকাল পৰে গুর্জর-প্রতিহার 
মহেন্পাল (আ! ৮৮৫-৯০৮ শ্রী) দক্ষিণবিহার ও উত্তরবাংলায় দীর্ঘকালের জন্য 
অধিকার বিস্তার করেছিলেন। তার অল্পকাল পরেই উত্তরবাংলায় কিছুদিনের জন্ত 
কম্বোজজাতির রাজা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে মনে করেন, এই কম্বোজেরা তিব্বতীয় 
জাতি এবং তাব। বর্তমান কোচ বা কৌচ জাতির পূর্বপুরুষ ।* 

ধর্মপাল যে তার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নব্ূপতি ছিলেন, তান প্রন্থাণ এই যে একাদশ 
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শতকে গুঙ্গরাতী কৰি সোডভঢলে তাঁর 'উদয়স্ুন্দরীকথা'য় তাকে উত্তরাপথস্বামী অর্ধাং 
আর্ধাবর্তের অধীশ্বর বলেছেন । তাতে বোঝা যাব, বাংলার বাইরে সুদূর পশ্চিমভারতে 

পর্ষস্ত দীর্ঘকাল ধবে ধর্মপালের বাঁজনৈতিক প্রতৃত্বের শ্বতি জাগকুক ছিল। সম্প্রৃতি 
আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্পালের সমসাময়িক এবং শত্রু বংসরাজ তার নবাবিফূত শিলালেখে 
তৎকর্তৃক পরাজিত গোড়েশ্বর অর্থাৎ ধর্মপাপকে 'চতুরুদিপতি" অর্থাৎ চক্রবর্তিক্ষেত্রের 
অধিকর্তা বগে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পালসম্তরাটেব অপূধ বাজনোতক মযাদা কার 
শক্রপক্ষ পর্বস্ত স্বীকার করুত। ধর্জপাঁপেব মৃত্যু কিছুকাস পবে (৮৫১ গ্রী) বূচিত 
“সিল্পিলাতুত্তয়ারখ' সংঞ্ঞক গ্রন্থে আরবদেশীয় বশিক স্থলেহমান্ পৃবভারতীয় পাগ- 
সামত্াজটিকে ধর্ম” (অর্থাৎ ধর্মপাল ) নামে উল্লেখ করেছেন। তার মতে পাপসম্াট, 
প্রতিবেশী বাষ্্রকুটরাজ এবং গুর্জর-প্রতিহাররাজ অপেক্ষা সৈন্যবপে অধিক বশীয়ান্ ছিপেন । 
তিনি পৰ্াশপহশ্র হস্তী নিয়ে ঘুদ্ধ করতে যেতেন এবং তার সেনাদলের কাপড়-চোপড় 
কাচার জন্য দশ থেকে পনের সহম্ত্র রজক তার সঙ্গে যেত। স্থপেইমানের বিবরণ অনুসারে 
রাষ্ট্রকুটরাজ তংকালে পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নরপতির মধ্য পরিগণিত ছিলেন। এই 
চারজন হচ্ছেন বাগদাদের খলিফা, দূম অর্থাৎ কন্স্তাস্তিনোপলে রাজত্কারী পূর্ববোম- 
সামাজ্যের সমাট্, চীনসত্াট) এবং ভারতের বাষ্টরকুটবাজ। সুতরাং আরব বণিকের মতে 
পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম বাষ্কুটরাজ অপেক্ষাও শক্তিশালী ছিলেন পাপ- 
বংশীয় সম্রাট । তাই তৎকালীন পৃথিবীর হতিহাপে পূর্বতারতের পালবংশীয় সীট, যে 
একজন মহাপবাক্রাস্ত নরপতি বূপে পরিগণিত হতেন, তাতে সন্দেহ নেই ।« 

ধর্মপালের বিজয়গৌরবই উত্তরভারত-বোধক “পঞ্চগৌড়' নামটিব উৎপত্তির কারণ 
বলে মনে হয়। পরবততকালে উন্তরভারতের ব্রাঙ্গণসমাজ যে পাঁচভাঁগে বিভক্ত হয়, 
সেগুলি পঞ্চগোড নামে প্রসিদ্ধ সেপাচটি হচ্ছে--সারম্বত, কান্যকুক্ঞ, গোঁড়, মৈথিল 
এবং উতৎ্কল। 'পঞ্চগোৌড়' নামের সণপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় রাষ্্রকুটরাজ তৃতীয় 
ইন্দ্রের চিঞ্চনি তাত্রশাসনে (৯২৬ গ্রী )। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত “রাজতরঙ্জি ণী'তেও 
পঞ্চগড়” উল্লিখিত আছে । পরবর্তীকালের মিখিলাধিপতি শিবসিংহ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' 
উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ।* 
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মহাপ্রভু ও অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ 
প্রীমহ্থানামব্রত ব্রন্মচারী 

বৈষ্ুব জগতে রাধাগোবিন্দ নাথ একজন অতুলনীয় পুরুষ ছিলেন। গত পাঁচশত 

বত্দরের মধো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এত দান আর কোন এক ব্যক্তি করেন নাই। 
তার মহাদানণে বৈষ্ণব সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ। তিনি আমাদের অসীম শ্রদ্ধার আম্পদ্র। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের তিনি একজন বিশিষ্ট আচার্য পদবাচ্য। 
বাঙ্গালী আত্মভোলা। জাতি । প্রীয়হ তীহাবা। মহ ব্যক্তিদ্েব ভুলিয়ী যীয়। 

বৈষ্ণবাঁচাধ নাথ মহাশয়ের দাঁন যে আমরা! ভূলিফা যাই নাই ইহ1 শ্লাঘনীয়। তাহার একখানি 
'্বারক গ্রন্থও হইয়াছে । তাহাতে প্রথম প্রবন্ধে আমি তাহাকে খষি বলিয়াছি। সেই খাঁষরু 
গভীর ভক্তি ও জ্ঞানগর্ভ দান হইতেই কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিব। তাহাকে স্মরণ 
করিব, করিয়া ধন্য তইব | 

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম আছে । হিন্দু বৌদ্ধ খুষ্টান ইসলাম প্রভৃতি । ইহাদের 
প্রায় প্রতোক ধর্ম মতেরই জীবন দর্শন একটা আছে। উচ্থা বিভিন্ন প্রকারের । ভারতের 
হিন্দুদের জীবন দর্শন সহম্্র সমর বৎসর ধরিয়া একট] বিশেষ প্রকারের রূপ নিয়াছে, এক 
কথায় সেটাকে বল! ষাঁয় বেদান্ত দর্শন। হিন্দুধর্সের নরনারী ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকলেরই জীবনাদশ, জ্ঞাতসাবে বা অজ্ঞাতসারে বেদাস্ত ভিত্তিক। 

ভারতে বহুপ্রকারের দর্শন হষট্টি হইয়াছে । তন্মধ্যে বেদাস্ত দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

বেদান্ত ব৷ বৈধাস্তিক চিন্তা শুধু ভারতের নয় বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । বেদাস্ত ভারতীয় 
জাতির জীবন । এই জাতির সকল চিন্তা সকল চেষ্টা সকল আদর্শ ভাবনা বেদাস্তকে কেন্দ্র 
করিয়াই প্রবন্তিত হইয়াছে । ভারতের মর্মবাণী উপলব্ধি করিতে হইলে বেদান্ত শান্ত্রকে 
জানিতেই হইবে। 

হিন্দুধর্মের মধ্যে বহুমত বন্কাঁল ধরিয়। চলিয়া আসিতেছে । সেই সব ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ 
আচাধগণ প্রায় প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ও ধর্মমত গ্রচাঁরণে এক একট! বৈদাস্তিক চিন্তাধারা 
অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। সেইটাই সেই সেই ধর্মমতের জীবন দর্শন । এ জীবন দর্শনের 
বতিকাই তাহাদের দৈনন্দিন চলার পথে ও ভাবনা রাজ্যে আলোক প্রদান করে। 

বেদাস্ত দর্শনের দুইটি ধারা । একটি জ্ঞানের ধার! আর একটি ভক্তির ধারা । কেহ 
কেহ ইহাকে খধির ধারা ও মুনির ধারাও বলেন। যদ্দিচ সকল আগচার্ধই বেদাস্তান্থসারী 
তথাপি সাধারণত: জ্ঞান ধারার আচার্ধদের বল! হয় বৈদাস্তিক ও ভক্তিধারাঁর আচার্ধদের 
বলা হয় বৈষ্ণব । জ্ঞানধারার শ্রেষ্ঠ আচার্য গৌড় পাদ, শঙ্কর, শ্রীকঠ, ভাস্কর, মধুসুদন 
( প্রভৃতি অগণিত )। বৈষ্ব ধারার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্ধ রামাহুজ, নিশ্বার্ক, বিষুম্বামী, 
মধব, বল্পভ, শ্রীঙ্জীব, বলদেব প্রমূখ বহুতক্ত। 

উল্লিখিত আচার্ধপাদগণ মধ্যে অধিকাংশই খৃঙ্থীয্ পঞ্চদশ শতাবীর পূর্ববর্তী । এ 
শতাব্বীর শেষভাগে একজন বিরাট আচার্য বাংলাদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি শুধু 
আচার্য নেন, অনেকেই মনে করেন তিনি বেদাস্ত প্রতিপাগ্ঠ পরতত্বই আচার্ধের সাজে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভু শ্রীপ্রীচৈতন্ত দেব। তাহার আবির্ভাব ভূমি গৌঁড়দেশ 
খলিয় তাহার আচরিত ও প্রচারিত ধর্মমতকে গৌড়ীয় বেদাস্তমত বলা হয়। 

জ্ঞানধারার আচারধগণ মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্যই সবশ্রেষ্ঠ। ভক্তিধারায় গৌড়ীয় মতের 
আচার্ধগণের শিরোমণি শ্রীচৈতন্তদেব। : শক্করাচার্ধকে শ্রীশিবের অবতার বলা হুয়। 
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শ্রীচৈতন্তদেবকে শ্রীকষ্ণের অবতার রূপে পৃজা করা হয়। শ্ীশিবের অপর নাম হব। প্রীষ্ণে 
অপর নাম হরি। অনেক মহাত্মার ভজন ধারার হরিহর অভিন্ন। হরিহর অভিন্ন 
হইলেও শ্রীশস্কর ও শ্রীচৈতন্যের বেদাস্ততিত্তিক জীবনাদর্শ এক নহে। তাহাদের কোথায় 
এক্য কোথায় পার্থক্য তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কৰিব । 

ভিত্তিভূমি একই ব্রদ্মস্ত্র। কিন্তু তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদ অন্ন 
সাতটি। শক্করাচার্ষের কেবপাদ্বৈতবাদ, ভাস্করাচাধের উপাঁধিক ভেদাতেদবাদ, রামা- 
সজাচার্ষের বিশিষ্টাদৈতবাদ, নিম্বাকাচাধের স্বাভাবিক ভেদাতেদবাদ, মধবাচার্ষের ্বৈতবাদ, 
বিষ স্বামীর শুদ্ধাদৈ ভবাদ, শ্রীচৈতন্তদেবের অচিন্ত্যতেদাভেদবাদ । শেষোক্তটি আমাদের 
মুখা আলোচনীয় বিষয় । 

এঁতিহাপিক ধারায় এই অ.চস্তাতেদাতেদবাদটি সর্বকনিষ্ঠ । কিন্তু তাত্বিক দৃদ্িতে 
এই মতবাদটি ব্রন্গস্থত্রের আবিভাব অবধি অন্তলান হইয়া আছে। প্রতোকটি মতবাদকে 
গভীর ভাবে আলোচন! করিলে দেখা যায় সকলের অন্তরের হার্দি এই অচিন্তা ভেদাভেদ 
বাদ। যদ্দিচ ভাষায় ও ভাবে তাহা স্ুস্পগ নছে। ইহা দ্বারা এই কথাই বলিতে চাহি- 
তেছি হে অচিন্তাভেদাভেদবাদই বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত । এই কথা সবজনগৃহীত 
হইবে বলিয়া আমর! মনে করি না। 

্রঙগস্থত্রের উপর শ্রীচৈতন্ভদেবের কোনও ভাষা নাই । তাহার কারণ এ্রাবুস্তেই বলা 
প্রয়োজন । অপৌকষেয় শান্ত বেদশান্ত্ব। বেদের প্রাণমন্ত্র প্রণব । প্রণবের অধ ব্যক্ত 

হইয়াছে গায়ব্রীতে। গায়ত্রীর অপর নাম তাহ বেদমাতা। বেদ ও উপনিষদ সমূহের 
অভ্যন্তরে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া মর্ম উদঘাটন করিয়াছেন শ্রীকষ্চ ছ্বৈপায়ণ বেদব্যাস 
৫৫৫টি পন্ধস্থত্রে। প্রদস্ত্রের মত চতুজ্লাকীও একইভাবে বেদব্যাসের হদয়ে শ্বতংস্ফ,তঁভাবে 
প্রকটিত হইয়াছে । যাহা এশীস্ত্রে স্থত্রাকারে তাহাই চতুংশ্লোকীতে শ্লোকাকারে প্রকটিত। 
রহ্মস্থত্র খুব কঠিন, রহস্তপূর্ণ ও ছুবেোধ্য হওযায় খেদব্যাস নিজেই চতুঃশ্লোকীতে বাক্ত 
করেন শ্রীমত্তাগবতে বিস্তার রূপে । এই ভাগবতই ব্রঙ্স্থত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য । 

গকড় পুরাণ বশিয়াছেন “শ্ীমপ্তাগবত সম্বন্ধে অর্থোহ্যং ক্রন্গস্ত্রানাং ভারতাথ 
বিনির্ণয়ঃ।* “গায়ত্রী ভাস্তব্ূপেহসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ ॥” এই কথা শ্রশ্রচৈতন্তচরিতাম্বত 

প্রস্থ বশিয়াছেন সথললিত ভাষার, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কণ্ঠে _ 
প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান। 
্রহ্মস্থত্রের গম্ভীবার্ঘ ব্যাস ভগৰান্ ॥ 
তার সুজ্ের অর্থ কোন জীব নাহি জানে । 
অতএব আপন স্ত্রের করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥ 
যে স্যব্রকর্তা সে যদি করে ব্যাখ্যান। 
তবে স্যত্রের মূলঅর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ 
প্রণবের যেই অর্থ গায়ন্রীতে সেই হয়। 
সেই অর্থ চতুঃক্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ 
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্রোকীয়ে কহিল। 
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥ 

: সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল। 

শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥ 
এই অর্থ আমার স্তরের ব্যাখ্যা রূপ । 
শ্রীমস্ভাগবত করিব ্যত্রের ভাস্তস্বরূপ ॥ 



৬ _. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ; ৯, 

স্থতরাং ভাগবতই হইল ব্রহ্মস্থজ্রের যথার্থ ভাস্ত। স্থত্রের এই অকৃত্রিম ভাষ্য ভাগবত 
থাকিতে ব্র্গস্যত্রের ভান্তকারগণের নূতন ভাবে মূল্যায়ণ করিতে হইবে। যেভাস্তকারের 
যে কথ! শ্রীমস্ভাগবতের অনুগত তাহাই আদরণীয়। যাঁহা1! ভা1গবতের অঙ্গগত নহে বরং 
বিরুদ্ধার্থ তাহা ভাত্কারের স্বকপোলকল্লিত বপিয়! গ্রহণের অযোগ্য | 

শ্ঠৈতন্থদেৰ যে কেবল বেদান্তস্ত্রের ভাষ্য শিখেন নাই তাহাই নছে তিনি কোন 
গ্রস্থই বচনা করেন নাই। তাহার আটচল্লিশ বৎসরব্যাপী জীবন্লীলাই শ্রীমন্তাগবতের 

জীবও ভাষ্ক। সেই লোকোত্তর জীবনলীলা ধাহাব। প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা বেদান্ত- 
স্যত্রের ভাস্ত না পিখিয়া শুধু শ্রীমস্ভাগবতের উপর টীকা টীপ্পনী ভাত্য, নিবন্ধ সন্দর্ভাদি 
পিখিয়াছেন। ভাগবতের ব্যাখ্যাকারগণ মধ্যে প্সনাতন, শ্রাীব, বিশ্বনাথ চক্রবতী, 
সব শ্রেষ্ঠ। 

শ্ররূপগো্বামীর লঘুভা গবতামৃততভক্তিরসামৃতসিন্ধু,শ্রীপনাতন গোস্বামীর বৃহত্াগবতাম্বত 

কষ্লীপাস্তব প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ ভাগবতভিত্তিক। শ্রীকষ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রাচৈতন্য- 
চরিতামত শ্ীগ্রস্থে মহাপ্রভুর মধুর লীলা বাংপা কবিতায় রূপায়ণ করিয়াছেন, ভাগবতীয় 
শরীক লীপার আলোকে । এই সকল গ্রন্থ হইতে মহ্থাপ্রভূর কি হার্দ, কি জীবনাদর্শ, 
কি অচিস্তাতেদাভেদবাদের রুহস্ত সকশই নিভুলিভাণে পরিজ্ঞাত হওয়] যায়। 

পূর্ববর্তী দার্শনিক মতবাঁদেব পার্থে দীড় না কবাইসস। পরবতী কৌন দার্শনিক দিদ্বাস্ত 
আলোচন1 করা সুন্দর হয় না। অচিন্ত্যশ্দোতেদ শষ দপে আলোচনা করিতে হুইলে 
'পৃর্ববততী অন্বৈতবাদ, দ্বৈতখাঁদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদের পাশাপাশি দাঁড় করাইয়াই 
স্থাপন করা! প্রয়োজন । বিস্তারতয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনায় বিরত থাকিয়া শুধু আচার্ধ 
শঙ্করের অছৈতবাদের পার্থে উপস্থিত করিয়া অচিন্তাভেদাভেদবাদ উপস্থাপন করিতে 
প্রয়ার্সী হইব । এই ক্রুটি স্থধীজন ক্ষমাস্ন্দর চক্ষে দেখিবেন। 

আমবা চেতনাবিশিষ্ট জীব। আমাদের সম্মুখে আমাদের চেতনার বিষয় হইয়া আছে 
বিশাপ জগ২। এই জীব ও জগতের যিনি মূল কারণ-ঈশ্বর। এই তিনটি বিষয় লইয়াই 
বেদাস্তের মুখ্য আলোচনা । জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কি সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও জগতের সঙ্গে কি 
সম্পর্ক__ইহা লইয়া বহু মত-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যাঁদও সকলেরই উপজীব্য ব্রহ্গস্ত্র, 
উপনিষদ ও ভগবদগীতা! । | 

আচার্য শঙ্কর বলেন- জীবই ব্রহ্ম, ক্রহ্ধই জীব-__ ইহারা একই অভিন্ন। অজ্ঞানতা- 
বশত: ভিন্ন মনে হয়। মধ্বাচার্ধ বলেন -_জীব ভগবান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন_ শুষ্টা ও হুষ্ট কোন 
গ্রকারেই অভিন্ন হইতে পারে না। ইহাদের অভিন্নতা ভাবনা! অপরাধ, এক মত বলেন 
অভে্দ চিস্তাকরা পাপ. আর একমত বলেন ভেদ চিস্তাকরা পাপ। এই হই প্রাস্ত-_ 
অদ্বৈতবাদ ও ছৈতবাদ। ইহাদের মধ্স্থ্সে আছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাগ্ৈতবাদ, 
ভেদাভেদবাদ, অচিজ্তযভেদাভেদবাদ। সকল বাদের মধ্যে সামঞ্জশ্তয আনিবার চেষ্টা 
চালাইয়াছেন অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ । 

উপনিষদই-জগতে ব্রহ্গতত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । উপনিষদকেই বলে শ্রুতি। 
শ্রুতির বাক্যই ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে একমাজ প্রমাণ। শ্রুতিবাক্য- ত্রন্দ “একমেবাদ্িতীয়ম * 
ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয় বহিত। এই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” মন্ত্রকে আচার্য শঙ্কর স্দৃঢ়তাবে 
ধরিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রদ্ধ সব্প্রকার দ্বিতীর়রহিত, ভেদশৃন্ত । তিনি-_-নিরুপাধি 
নিও৭ নিংশক্তিক। ব্রক্ষে কোন শক্তি ত্বীকার করিলে ব্রদ্দে ভেদ স্বীকার করিতে হয় 



সংখ্যা £ ৩য় মহাপ্রভূ ও অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ 

শক্তি স্বীকার করিলে একামেবাদ্ধিতীয়ম, প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়। একটি বন্ত ব্রহ্ম, আর 
একটি বস্ত শক্তি। স্থতবাঁং অছয্বত্ব থাকেনা 

শঙ্করের বিকদ্ধবাদিরা প্রশ্ন করেন যে এই যে বৈচিজ্রাময় জগৎ ইহা ত ব্রহ্ম 
সষ্টি করিয়াছেন। ৮ষ্টি করিলেই বুঝিতে হইবে তাহাতে গজনীশক্তি আছে। তিনি 
পালন করেন, সংহার করেন, ইহাতেই বুঝা যায় তাহাতে পালনী ও সংহারিণী শক্তি আছে: 
সুতরাং একেবারে শক্তি নাই ব্রন্দেতে একথা কি কবিয়া বল! যায়। 

এই পুবপক্ষের উত্তরে শঙ্কর বলেন যে, দৃশ্যমীণ জগত্ট! সম্পূর্ণ মিথ্যা । একেবারেই 
ভ্রাস্তি। অন্ধকারে একপগাছি দড়ি দেখিয়া তাহাকে যেমন সর্প বলিয়! ভ্রান্তি হয় সেইবপ 
একমাত্র ব্রদ্দই আছেন-- অজ্ঞানতান্ধকারে তাহাকে জগত্রূপে মনে হয়। পব্রহ্মই সতা 

জগৎ ভানমাত্র, মিথ্যা । মিথার আবার স্ষ্টিকর্তা পালনকর্তা কি? 

শঙ্করের বিরুদ্ধবাদী প্রধানতঃ বৈষ্ণব আচার্ধের] । তাহার পুবপক্ষ বলেন যে, 
দিনের উজ্জল আলোকে কখনও রজ্ছুকে সর্প বলিয়া মনে হয় না, অন্ধকারেই হয়। 

ব্রহ্ম জ্ঞানম্বদপ, আলোময়, তাহাতে অন্ধকার কোথায় + উত্তরে শঙ্কর বলেন, এ অন্ধকারটার 

নাম মায়া । মায়ার দুইটি কাজ আবরণ আর বিক্ষেপ। সত্াকে ঢাকিয়া রাখে ইহ! 
আবরণ। মিথ্যাকে দেখায় ইহা বধিক্ষেপ। সভ্য দড়িকে ঢাকিয়া রাখে দেখিতে দেয়ন! 
ইহা আব্র্ণ। মিথ্যা সর্প কে দেখায় ইহা! বিক্ষেপপদ্বাচ্য। শীয়া ত্রহ্মবস্ধকে দেখিতে দেষু 
না ইহ] আবরণ । মিথ্যা-জগতৎকে দেখায় ইহা বিক্ষেপ। 

নৈষ্বাচার্ষের] প্রশ্থ করেন- আবরণ ও বিক্ষেপ ঘটাইবার মত শক্তিবিশিষ্ট মায়া, 
নামক একট] বন্ত তাহা হইলে আছে । যদি থাকে তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়া দুইটি বস্ত হইল। 
“একমেবাছ্িতীয়ম্” তত্ব টিকিল কোথায়? শঙ্করপন্থীদের উত্তর এই যে, মায়া নামক 
একটা বস্ত আছে একথা আমরা বলি নাই! তবেকি মায়া নাই ” মায়া নাই তাহাও 

বশি না। একেবারে না থাকিলে আবরণ, বিক্ষেপ ঘটায় কে? মায়া থাকিলে অন্বস্বারের 

হানি হয়। না থাকিলে আববণ বিক্ষেপ ঘটায় কে? এই উভয়মুখী বিপদ (191115778)' 
মধো আচার্য শঙ্কর খুব চাতুর্ধপূর্ণ উত্তর দেন। বলেন, মায়া আছে একথাও ঠিক নয়, 
মায়া নাই একথাঁও ঠিক নয়। মায়া অনির্চচনীয়। মায়া সংও নয়, অসৎও নয়। শঙ্করের 
এই সং-অসতের মধ্যবর্তী মায়া নামক একটা অত্যতুত বস্ত- নাই । থাকিতে পারে 
না। উহা! শঙ্কর একটা! মায়া স্থাপনের কৌশল মাত্র । 

শঙ্করাচার্ধের] এই ভ্রমের ব্যাখ্যা বৈষ্ণবাচাধেব] গ্রহণ করেন নাই । ফ্তহারা বলেন__ 
আবরণ বিক্ষেপ কার্ষে সক্ষম একটা কাল্পনিক মায়া মানিবার প্রয়োজন নাই । বন্ততঃ 
কথা এই যে,দড়ি আর সাপের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে, বৈসাদৃশ্তও আছে। 
অন্ধকারে সাদৃশ্য অংশ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে__তাহাই ভ্রম। আলো আপিলে বৈসাদৃশ্য 
অংশও দৃষ্টিগোচর হইল, ভ্রম চলিয়া গেল। ভ্রম হইল আংশিক জ্ঞান। এই জগৎ্টার মধ্যে 
ব্রদ্ধকে আংশিক ভাবে দেখা যাইতেছে । পূর্ণভাবে দেখা যাইতেছে না। বৈচিত্র্যময় 
জগৎ্টা বর্গের ভ্রান্তিমাত্র নহে, ব্রদ্ষের আংশিক জ্ঞানমাত্র । ব্রচ্ষও সত্য জগৎও সত্য। 

ত্রমজ্ঞানের বহু প্রকার ব্যাখ্যা আছে। শঙ্করের ব্যাখাকে বলে অনির্বচনীয়তা 
খ্যাতি। যে মত দ্বারা তাহ! খণ্ডন করা হইল তাহাকে বলে সৎখ্যাতি। বামাহ্থজাচার্ধ 
সৎ্খ্যাতিবাদী। 

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা! ইহাঁরই নাম মায়াবাদ। বৈষ্বাচারধের1 মায়াবাদকে 
কঠোরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন । সংও নয় অসংও নয় এইরূপ একটি বন্ধর কথা বেদে 
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নাই । মায়াবাদ অবৈদিক, অশান্বীর় । এই মায়া আচার্য শঙ্করের ম্বকপোলকলিত। 

আরও পূব পক্ষ আছে । মায়ার আশ্রয় কি? মায়া থাকে কোথায়? মাক্সা কি কর্ম 

হইতে পৃথক না অপৃথক 1? যদি পৃথক হয়-_অদ্বৈতবাদ টিকেনা, যদি বল অপৃথক-অতিন্ন_ 

তাহ! হইলে জ্ঞানম্বদূপ স্বপ্রকাশ ব্রক্ষের মধ্যে মায়ার স্বান কোথায়? মায়া ব্রহ্মকে আবৃত 

করিতে পারিলে ব্রদ্ষের শ্বপ্রকাশভাঁর হানি হয়। জ্রুতির “একমেবাদ্বিতীয়ম্” মন্ত্র আচার্য 

শঙ্কর খুব দুটভাবে ধরিফ়াছেন। গৌড়ীয় আার্ধেরাও অশ্করূপ দৃঢ়ভাবে ধবিয়াছেন, 
কারণ শ্রুতির অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমত্তাগবত পরমতত্বকে “অহ্থয়” বলিয়াছেন -_ 

বদন্তি তত্ববিদ স্তত্বং যজজ্ঞানমন্তধয়ম্ | . 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥ 

ভাগবঙ্জের এই গশ্লোকে পরম তত্ববস্তকে অদ্থয় জ্ঞানতত্ব বল! হইয়াছে । শ্রীচৈতন্- 
চরিতামৃত গ্রন্থ এ শ্লোকের অন্তবাদে বলিয়াছেন-_ 

অন্য জ্ঞানতত্ব বস্ত কষ্ণের স্বরূপ । 

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার বণ ॥ 

তবে, আচার্য শঙ্করের অছয়ত্ব ও গোঁড়ীয় আচার্ধগণের “অদ্য়ত্ব» এক কথা নহে। 
কী পার্থকা তাহ! বলা যাইতেছে । 

ভেদ তিন প্রকার । শ্বজাতীয়, বিজাতীয় ও গত । আম গাছ ও কাঠাল গাছ 
দুইই বৃক্ষ জাতি__স্বজাতি; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ আহ । এই ভেদ স্বজাতীয় ভেদ । 
একটি মানুষ ও একটি অস্ব_ইহাদের মধো যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। এই ছুই 
প্রকার ভেদ ব্রহ্ম বসতে থাকিতে পাবে না । কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন আব কোন বস্তু নিখিল বিশ্বে 
বিছ্যমীন নাই । স্থতবাং তাহাতে স্থজাভীয় ব1 বিজাতীয় কোনগ্রকাব ভেদই নাঁই। 

তৃতীষ আব একপ্রকার ভেদ আছে তাহাকে বলে স্মগতভেদ । শ্থগতভেদ বলিতে 
অভান্তবীণ ভেদ বুঝায়। একটা দালান তৈয়ারী করিতে ইট চুন বালি লোহা লাগিয়াছে । 
'ইহ1 দালানের স্বগত ভেদ । কারণ এই সকল উপাদান পরস্পর ভিন্ন। ব্রঙ্গেতে স্বগত ভেদ 
থাকিতে পারে না। কারণ ব্রঙ্গেতে কোন উপাদান নাই। ব্রদ্মচিদ্ঘন। চিদ্বস্থ 
ত্বনীভূত। একইভাবে সমানভাবে ব্রশেতে চিদ বস্ত বিরাজিত। শ্রুতি বলেন 'ব্রঙ্গ একরসম্ 

আচাধ শঙ্কর বলেন ব্রদ্ধ শ্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদশৃন্ত । শ্রীরামানথজ 
বলেন বর্ষে স্বজাতীয় বিজাতীয় তেদ নাই বটে কিন্তু ন্থগত-ভেদ আছে ।" চিৎ ও অচিৎ, 
জীব ও জগৎ এই ছুই ত্রন্মের শ্বগত-ভেদ। জীবও সত্য জগৎও সত্য তাহার! সত্যন্থরূপ 
ব্রন্ষেতে আছেন স্বগত-ভেদ রূপে । এই সিদ্ধান্ত রামাছজ বহু বিচার করিয়া স্থাপন 

করিয়াছেন। এইজন্য রামাহছজের মতবাদের নাম বিশিশষ্টান্ৈতবাদ । অহ্ৈত ব্রহ্ম চিৎ জীব 
ও অচিৎ জগৎ এই দুই বিশেষণে বিশেষিত বা বিশিষ্ট তাযুক্ত । 

গৌড়ীয় আচাধ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীরামাহজ আচার্ধের সঙ্গে একমত নহেন। তিনি 
শ্রীশঙ্করের সঙ্গে ক মিলাইয়া বলেন ব্রঙ্দে স্বগতভেদও নাই । শঙ্করও ব্রন্দে স্থগতভেদ 
হানেন না । এই জন্তই তিনি যুক্তিযুক্ত ভাবেই জগৎকে বলেন মিথ্যা ও জীবকে বলেন 
ব্রন্মভিন্ন। মহাপ্রভুর মতে জীবও সত্য জগৎও সত্য অথচ তিনি ব্রঙ্গে স্বগতভেদদ শ্বীকার 

করেন নাঁ। সুতরাং এই পক্ষের যুক্তি বিশেষভাবে অন্থধাবন করিতে হইবে । 
জীজীব মহাপ্রভুণ হার্দ স্থাপন করিতে ব্রন্ধে স্বগতভেদ শ্বীকার করবেন নাই। অথচ 

জীরকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলেন নাই। জগৎকেও মিথ্যা বলেন নাই। ইহা কিরূপে 
সামঞ্চন্ততা লাভ করিল? শ্রীজীব ব্রচ্দে স্থগতভেদ মানেন নাই কিন্তু ব্রন্দে শক্কির সত্তা 
বিশেষ ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক নহেন। যত শক্কিমান জীব ও 
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জগৎ ব্রন্মের তটস্থাও বহিরিঙ্গ! শক্তি । শক্তি মানিলে শ্থাগত-তেদ হয় ন| কি? শ্রীজীৰ বলেন-_ 
হয়না । কারণ শক্তি আর ব্রহ্ম পৃথক নহে তেদাভেদ সম্বন্ধ বিশিষ্ট । অগ্নির দাহিকা শক্কির 

মত ব্রন্মেতে শক্তি শ্বাভাবিক, আগন্ধক নছে। ৃ 

শঙ্কর বলেন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন । বৈষ্ণবাচার্ষেরা বলেন ইহা ক্রতি বিরুদ্ধ। শ্রুতি 

বলেন ব্রন্ম বিভু। জীব অণু। একটা কেশকে শতভাগ কন্বিলে যতটুকু সুমন্ত হয় জীব তত 
শৃঙ্গ, সুতরাং অণু জীব ও বিভু ব্রহ্ম অভিন্ন কি করিয়া হয়। শ্রুতি বলেন জীব অনন্ত, অসংখ্য, 
আর এ্রন্ধ এক ও অদ্বিতীয় । স্থতবাং কি করিয়া ব্রন্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়? 

শ্রুতিতে ব্রন্ধতত্ব ও জীবতত্ব সম্বন্ধে দুই প্রকারের বাক্য আছে। তত্বমসি, অহুং 

্রন্মাগ্রি নেহ নান্তন্তি কিঞ্চন। এই সকল বাক্য জীব ব্রদ্দের অভদোত্মকতা জ্ঞাপক । 
শঙ্কর বলেন যে সকল শ্রতিবাক্য ব্রদ্মের সঙ্গে অতেদত্ব জ্ঞাপক এ গুলিই পারমাথিক সতা। 
যেগুলি ভেদজ্ঞাপক সেগুলি ব্যবহারক সতা। 

বৈষ্ণবাচার্ষেরা বলেন সতোর এই দ্িবিধ ভেদ পারযাধিক ও ব্যবহারিক--শ্রুতিতে 
কোথাও দৃষ্ট হয় না । এই 'দ্বিবিধ ভেদ আচার্য শঙ্কবের স্বকপোলকল্পিত, শ্রুতি স্বতিসিক্ 
নহে। অভেদাত্বক মন্ত্র পাইলেই তাহ] পারমাধিক সত্য, ভেদাত্মক পাইলেই তাহ। 
বাবহারিক-_-অদ্বৈতবাধ স্থাপনে হহা এক অশাস্ত্রীক্স কৌশল মাত্স। মহাপ্রভুর মতে জীব ও 
ব্রন্মের সম্বন্ধ ভেদাভেদ । যেখানে অভেদের দিকে দৃঠি করা হইয়াছে সেখানে অভেদাত্মক 
শ্রুতি, ঘেখানে তদের দিকে দৃষ্টি করা হইয়াছে ছুই অভিন্ন সেখানে ভেদাত্মক শ্রুতি প্রবৃত্ত 

হষ্টয়াছে। সমুদ্রভরা জল আর এক ফোটা জল। যর্দি অভেদের দিকে দৃষ্টি করেন ভুই 
অভিন্ন কারণ দুইই জল যদি ভেদের দিকে দৃষ্টি করেন ছুই ভিন্নকারণ সমুদ্র বিরাট, এক 
ফোটা জল ক্ষুদ্র। জলাংশে অভেদ, পরিমাণ দৃষ্টিতে ভেদ। সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ 
ভেদাভেদ । এই ভেদাভেদ সম্বদ্ধ বিচার বুদ্ধিগ্রাহ্ন নহে বলিয়াই অচিস্ত্য । 

“অচিন্তা: খলু যা ভাবাঃ ন তাতস্তর্কেন যোজয়েৎ”। জীব ও ব্রন্দেক্ এই অচিস্তান্ডেদান্ডেদ 
সম্বন্ধ গৌড়ীয় আচার্ধেরা স্থাপন করিয়াছেন ব্রন্মেতে শক্তি স্বীকার করিয়া । ব্রন্দেতে শক্তি 

নাই, তিনি নিঃশক্তিক--আচার্য শঙ্করের এই মতবাদ গোঁড়ীয় দৃষ্টিতে অশ্রদ্ধেযর। কারণ 
ব্রহ্ম যখন আছেন তখন তাহার সম্ভা বজায় বাখার মত শক্তি তো নিশ্চন্ই আছে। হে 

বস্তর নিজ সত্তা বজায় রাখার মত শক্তি নাই সেবস্ত তো অলীক- আকাশকুন্মুষ তুল্য । 
বস্কতঃ শ্রুতি ত্রদ্মেতে শক্তি স্প্ট ভাষাতেই শ্বীকার কবিয়াছেন-- 

পরাণ্ত শক্তিরিবিধৈর ক্রুয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ। 

শ্রতিবাক্য অনুসারে ব্রদ্দে তিনটি শক্তি আছে। এই তিনটি শক্তির কথা গীতাতেও 
পাই। গীতা বেদাস্তেরই স্থৃতি প্রস্থান । তিনটি শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নাম আছে। 
চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনই তার ম্বরূপগত শারক্ত, আগত্তক নহে। 
চিৎশক্তি বলে তিনি আপনাতে আপনি আছেন। পূর্ণক্ূপে জীবশক্তি হইতে জীবাত্মার 
প্রকাশ । মায়াশক্তি দ্বারা এই ধৈচিক্ত্যময় জগৎ হৃহি করেন। 

জীবশক্তি .ব্রহ্ধ৷ হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন একথা ব্লা হইয়াছে । মহাপ্রভু দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন অগ্নি ও তাহার ক্ফুলিঙ্গ। বদ্ধ একই, অগ্রিত্ব হিসাবে অতিন্ন। আর বৃহত্ব 
আব. অপত্ব দৃষ্টিতে ভিন্ন। জীবশক্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভু সনাতন গোত্বামীকে বলিস্াছেন, 
জীব-_কষ্চের ভটম্থা শক্তির ভেদাভেদ প্রকাশ । তটস্থ অর্থ জল আর স্থলের মধ্যবতর্ণ ৷ তাটস্থ 
ব্যক্তি দুই দ্রিকের যে কোন একটিতে যাইতে পানে । 
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তরঙ্গ পরম স্বতন্ত্র। জীবের আছে অথু শ্বাতন্ত্য। অথ শ্বতন্্রতা আছে বলিয়াই 

তাহাকে তটম্থ বল! হইয়াছে । সে দুইদিকের যে কোন একদিকে যাইতে পারে। এ অথ 

স্বতগ্থতা বলেই সে নিঞ্জ শক্তিকে যথেষ্ট ভাবে খাটাইতে পারে। কৃষ্ণ মুখে চিত্শক্তির দিকে 

: চলিয়া কষ্চময় হইয়! পরানন্দ লাভ করিতে পাবে অথবা কষ্ক বিমুখ হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া 

মায়ার পথে ছুটির দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে। উভয় কোটিতে প্রবেশাধিকার 

আছে বলিয়াই তটস্ব শব্ধ দেওয়া হইয়াছে । চিত্শক্তির দিকে গেলে আনন্দ, মায়া শক্তির 

দিকে গেলে অশেষ দুঃখ ।. ৃ 

যে শক্তিবলে শ্রী এই বিশ্বসংসার শ্জন পালন ও সংহার করেন তাহাকে বলে 
মায়। শক্তি। এই শক্তি কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে পারে না সর্ধদা এাহিবে 

থাকে । ইহার অপর নাম বছিরঙ্গা শক্তি, গুণ মায়া ও জীব টায়! ভেদে মাধাশক্তির দ্বিবিধ 

ভেদ, গুণ মায়া হইল সত্ব, রজঃ, তমোগুণাত্সিকা। ইহা হইল বিশ্বনংসারের উপাদান। 
জীব মায়! কৃষ্টবিমুখ জনকে সংসাবের নশ্বর ছুংথ স্থথ.ভোগ করায়। মহাপ্রভুর ভাষায়__ 

রুষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমৃখি। 
অতএব মায়া তাবে দেয় নানা হুখ ॥ 

কভু দ্বর্গে উঠায় কতু নরকে ডূবায় । 
দণ্াজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ৃ 

স্বরূপতৃত্ত চিশক্তি বলে শ্রীরুষ্ণ নিত্যলীলার আনন্দসমুদ্রে ডুবিয়া আগ্েন। এই শক্তির 
অপর নাম অন্তরঙ্গ শক্তি বা হলাদিনী শক্তি । ইহা!ছারা অন্তরঙ্গলীল! বিস্তার করেন, 

এই লীল] নিত্য । এই শক্তির কথ! পরে আবার বলিব। তীটস্থা ও মায়া শক্তির সম্বন্ধ 
সম্পর্কে যে আর কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিব । ৃ 

আচার্য শঙ্কর ব্রদ্ধ নিঃশক্তিক বগগিয়াছেন। গোঁড়ীয় আচারধগণ শক্তি স্বীকার করিয়াও 
ব্র্ষের অহয়ত্ব ও অখগ্ডত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। কারণ শক্তি পরব্রদ্ধে স্বাভাবিক । কন্তরী 
ও তার গন্ধ যেমন অবিচ্ছে্য ত্রদ্ম ও তার শক্তিও সেইরূপ। মহাপ্রভু বলিয়াছেন-_“মুগমদ 
তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।” 

. শঙ্করবাদীরা পুব পক্ষ করেন যেহেতু মায়া শক্তি বশ্বের উপাদান ও তাহা পরিণামশীল 
সেইহেতু ইহা ব্রদ্ষের শক্তি হইতে পাবে না। হইসে শ্রন্ধ পরিণামী হন। পরিণামী 
বস্তর নিত্যত্ইই থাকে না । ব্রদ্ধ অনিত্যবস্ত হই পড়ে । গোঁড়ীয়াচার্ধেরা বলেন কৃষ্ণের মায়া- 
শক্তির পরিণাম জগৎ হইলেও ব্রহ্ষপর্িণামী হন না। জগত হুষ্টি করিয়াও ব্রদ্মভাৰ শক্তি 
অপরিণামীই থাকে । মহাপ্রভু বলেন-__ . 

“মনি ঘৈছে অবিকৃতে প্রসৰে হেমভায়” একপ্রকার মণি আছে তাহার স্পর্শে অন্ান্ত 
ধাতু স্থবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহাতে মণির কোন পরিবর্তন বা পরিণাম হয় না। তদ্দরপ 
তাহার মায়া শক্তি জগন্রপে পরিণত হইলেও ব্রন্ম অপরিণামী থাকেন। 

পাছে ব্রদ্দ পরিণামী হন এই ভয়ে আচার্ধ শঙ্কর পরিপাবাদ মানেন নাই । তিনি 
মানিয়াছেন বিবর্তবাদ। রজ্জুতে সর্পভ্রম বিবর্তবাদের দৃষ্টাত্ত। বজ্ছ্র যে সর্প হুষ্টি তাহ! 
পরিপাম নহে, বিবর্ত। জগত যে ব্রদ্ষের সৃষ্টি তাহাও পরিণাম নহে বিবর্ত। এই বিবর্তবাদ 
মায়াবাদেরই ফল। গৌড়ীয় আচার্ধেরা মায়াবা্দ খণ্ডন করিয়াছেন তাহা পূর্েই 
বলিয়াছি। মায়াবাদ খগ্ডনেই বিবর্তবাদ খণ্ডিত হয়। বৈষ্ঃবাচার্ধগণ বিবর্তবাদ খণ্ডন 
কবিক্ধ! পরিপামবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এখন দেখান হইল ঘষে পরিণামবাদ শ্বীকারে ক্রঙ্গ 
পন্ধিপাষী হন না। ব্রদ্গন্থজে 'জন্মাঘন্ত যত; হইতে জারস করিয়। অগপিতলুতে পরিপামবাদ 

গৃহীত হইয়াছে । শক্তি শ্বীকারে ব্রন্মের অরত্ব হানি হয় না একথা পূর্বে বলিয়াছি। কারণ 



সংখা। £ ৩য় মহাপ্রভু ও অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ টি 

শক্তি ও শক্তিমান একই বস্ত। কারণ এক হইতে অপরকে ভিন্ন কর! যায় না। দাহিকা শক্তি 
হইতে অশ্সিকে কোনও প্রকারে পৃথক করা যায় না। শক্তি ও শক্তিমান একবস্ক বলিয়াই 
ব্রদ্মের অহয়ত্ব হানি হয় না, শাক্ত স্বীকার না করিলেই হানি হয়। শক্তিহীন ব্রদ্ম শৃন্ঠে পরিণত 
হয় শঙ্কবের নিংশক্তিক ব্রহ্ধবাদ বৌদ্ধদের শৃন্যবাদের কাছাকাছি । এই জন্য শঙ্করকে কেহ 
কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া খাকেন। 

পুনরাম্ঘ এইরূপ পূর্বপক্ষ হইতে পারে--শক্তি ও শক্তিমান যদি এক ও অতিন 

হয় তাহা হইলে পৃথকভাবে শক্তি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি? এই জিজ্ঞাসায় নৈষ্বা- 
চার্ধগণেব উত্তর এই যে-_শক্তি শক্তিমান এক হইলেও কিছু পথকত্ব আছে । যেখানে অগ্রি 
নাই সেখানে তাহার তাপ থাকিতে পারে যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে অগ্নি নাই কিন্ধ 
তাপ আছে। যেখানে প্রদীপ নাই সেখানে তার প্রভা থাকিতে পারে। বন্ত্রমধ্যে 
কন্তরী,না থাকিলেও তাহার গন্ধ থাকিতে পারে। আসল কথা যেহেতু অগ্নি ছাড়া ভাপকে 
ভাবিতে পারা যায় না। তাপ ছাড়া অগ্নিকে শাবা যায় না, সেই হেতু শক্তি ও শক্তিমানের 
সম্বন্ধ ভেদাভেদ । শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন শক্তিকে শক্তিমান হইতে অভিন্ন ভাবে 
ভাবা যায় না বলিয়া “ভেদ আছে ভাবিতে হইবে আবার ভিম্ন ভাবে ভাবা যায় না বলিয়া 
“অভেদ” তাবিতে হইবে । এই জন্য শক্তি ও শক্তিমাণের মধো যুগপৎ ভেদাভেদ সঙ্গ 
স্বীকার করিতে হইবে । ভেদাঁভেদের যৌগপদ্য বিচার যুক্তিদ্বারা স্থাপনীয় নহে । স্তরা; 
ইহ অচিন্ত্য। 

তন্মাৎ ম্বরূপাদভিন্নত্বেনে চিস্তায়িতুমশক্যত্বাদ ভেদঃ ভিন্নত্বেন চিস্তারিতৃমশকা রা 
দভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি শক্কিমতো! ভেদাভেদেঁ এব স্বীকুতৌ। তো অচিস্তৌ ইতি। 
ভেদ ও অভেদের একত্র অবস্থিতি-ইহাদের সত্যত্ব ও নিত্যত্ব মানববুদ্ধি স্বারা অবোধ্য। 
অপ্রাকৃত বিষয়ে শান্ত বাক্যই একমাত্র গ্রাহা। এই জন্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে 
জ্ঞান তর্ক যুক্তি দ্বারা স্বাপিত হইতে পারে না অথচ প্রত্যক্ষ বললিয়াও স্বীকার করা যায় ন! 
তাহাই অচিস্তা। 

অচিন্ত্য খলু যা ভাবা: ন তাং স্তর্কেন ফোজয়েৎ 

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তদাচিন্তযস্য লক্ষণম্। 

যাহা অচিস্তা তাহা লইয়া তর্ক বিচার করিবে না। বেদাস্তে একটি স্থঞ্জ আছে-_ 
শ্রুতেম্ত, শব্দ মূলত্বাৎ। 

স্থত্রের অর্থ এই যে ক্রন্দ শবমূলক, অর্থাৎ শব্দ ছ্বারাই প্রমাণ যোগ্য। ইন্দরিয়াদির 
প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য নে, যুক্তি বিচার হ্বারাও স্থাপনীয় নহে । এই স্বত্রের ভাস্কে আচার্য 
শঙ্কর বলিয়াছেন__ : 

ষা লৌকিকানাং প্রতাক্ষদুষ্টানামপি শক্িবচিস্তা তদা শব্দৈকসমধিগমান্ ব্রদ্ধণঃ 
'কিমু বক্তবাম্। 

কোন কোন মণি ও মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষ দেখা যাক কিন্তু যুক্তিবিচার দ্বারা স্থাপন 
করা যায় না। লৌকিক বস্তরই যখন এরূপ অচিন্তাশক্তি দেখা যায় তখন একমাত্র শব 
মুলক ব্রদ্দের' যে অচিস্তযশক্তি থাকিবে এসম্বদ্ধে আর বলিবার কি আছে? 

বাস্তবিক প্রারৃত বস্তনিবহের যে শক্তি তাছাও অনেকসময় চিস্তার অতীত। চিনি 
কেন নিম মিষ্টি, কেন তিক্ত ইহাও অচিস্ত্য । অন্পজান ও উদকজান বিশেষ কোন অনুপাতে 
মিলালহে কেন জল হয় তাহাও অচিস্ত্য। যেকোন বশ্তর শক্তিই যখন অচিস্তা তখন 
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একমাত্র শব্দ প্রমাণগম্য. ব্রহ্মবন্ত অচন্ত্য হইবে এবিবয় আর বলিবার কি থাকিতে পারে । 
গীতাঁয় শ্রীরুষ ব্রদ্ধের স্বরূপ কীর্তনে বলিয়াছেন । | 

স্বল্য ধাঁভাবুস্চিন্ত্যব্ূপম্'দিত্য বর্ণং -তমস: পবস্তাৎ, এই অচিন্ত্যভেদীভেদবাদ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজস্ব মত। শ্রীঞ্গীব বলিয়াছেন “শ্বমতেতু অভিস্তাতেদাঁভেদে' এবং 
অচিন্তাশক্রিমন্ত্রদিতি |” *ম্বথমতে” অর্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে। 

এই অচিন্তাভদাভেদবাদ অত্যন্ত ব্যাপক । প্রাকৃত রাজ্যে, অগ্রাকত বাজ্ো সত 

ইহার ব্যাপ্চি। জীবশক্তি ও মার়াশক্তির মধো ইহার তাৎপর্য দেখান হইল। ন্বরূপত্ভৃত 
অন্তরঙ্গ শক্তির লীলা রাজ্যেও যে ইহার অচিস্ত্য কার্যকারিতা তাহা ক্রমশ: দেখান 

যাইতেছে । 

মহাপ্রভু শ্রীচেতন্দেবের সর্শেষ্ট-দান হইল শ্রুরুঞ্তত্ব । ইহাই অগজ্জীবের 

সঙ্গিধানে শ্রীগৌরহুন্দশের অভিনব সন্দেশ । উপনিষদের অন্প্রতত্ব বলিতে শ্রীমন মহা প্রভূ 
বুঝেন ব্রজেন্রনন্দন শ্রকষ্ণকেই । 

শ্রীষ্ণ স্বয়ং ভগবান । বাহার ভগবত্তা হইতে অন্ঠের ভগবত্তা তিনি স্বয়ং ভগবান। 
শরীক চিদশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির 'মাশ্রয়। এই শক্ষি কৃষ্ধের শ্বাভাবিক ও তাহ! 
হইতে অবিচ্ছেদ্য । সুতরাং শক্তিশ্বীকাবে অন্বপ্গত্ের হানি নাই । : 

শক্ষর মতে নিিশেষ ব্রদ্ধই পরতত্ব। মহাপ্রভুর মতে এই ব্রদ্ধ হইতেছেন শ্রীকষ্চের অঙ্গ 
জ্যোতি, তন্ুভা। পরক্রহ্ধ শ্রীক্ণর অসম্যক প্রকাশ। জাতি; হইল জ্যোতি বিশিষ্ট 
বস্তর 'অসমাঞ্চ বা আংশিক প্রকাশ । ব্রহ্ম জ্োতিঃ দর্শন শ্রীরু্ণ দর্শনের প্রথম সোপান । 
শ্ররষ্চ নিধিশেষ ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা। ঘনীভূত ব্রঙ্গের পরমাশ্রয় শ্রীরুঙ্চ। গীতাও 
বলিয়াছেন__ | 

ব্রদ্মণোহি প্রতিষ্ঠাচমমুতস্তাবায়শ্তয চ। 

শাশ্বতশ্ত চ ধর্মশ্য সুখস্যৈকাস্তিকপ্য চ ॥ 
অতএব শঙ্করের নিধিশেষ ব্রহ্ম মহাপ্রভুর শ্রীরঞ্চের অন্ফুট স্বরূপ তন্ভভা । | 
শঙ্করমতে “তত্বমসি” শ্রুতির মহাবাকা। গোঁড়ীয়াচার্গণ তাহা শ্বীকাঁর করেন 

নাই। তাহারা বলেন গ্রণবই মহাবাকা। শ্রীকূপ বলিয়াছেন “গ্রীবৈষ্বাচার্ধাণাং প্রণব 
এব মহাবাকাম্ প্রণব বেদের শিদান। স্জগ্র বে; চুপে প্রণবই অস্তলশীন । তত্মসি 
বেদের একদেশমাত্র। 

জগং শ্রীরষ্কেব মায় শক্তির পরিণাম, বিবর্ত নহে । বিবর্তের স্থান 'একম্বানে আছে 
বটে | জীৰ যখন অনাত্মাকে আত্মা মনে করে তখন সেখানে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ 
বিবর্ত সফি কবে । : 

শঙ্করাচাধ সগু৭ সবিশেষ ঈশ্ববও-শ্বীকার করেন। জীব তীর অংশ একথাও বলেন। 
ঈশ্বর সর্বশাঞ্তমান হৃষ্টিকর্তা একথাও বলেন তবে এই ঈশ্বরের সত্ত। বাবহারিক, পাঁরমারিক 
নহে। গোঁড়ীয় আচার্ধগণ ব্যবহারিক পারমাধিক সত্যের এই শ্বৈবিধা স্বীকার করেন না। 
বাবহারিক সত্য সত্যই নহে। অনিত্য বলিলেও চলে । | 

শ্রীকষ্ণের বহিরঙ্গা ও তাটস্থা শক্তির কথা বলা হুইয়াছে। এখন অন্তরঙ্গ শক্তির 
কথ। বলিতেছি। 

স্বরূপ শক্তির তিনটি বৈচিত্র্য । সৎ, চিৎ ও জানন্দ। যে শক্তি বলে ব্রহ্ম জাছেন ও 
গীবজগৎ আছে তাহা! সৎশক্কি বা স্ধিনী 'শক্কি। যে শক্তিদ্বার! তিনি নিজেকে জানেন ও 
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নিখিল জীবজগতংকে জানেন তাহা চিৎশক্তি বা সংবিৎ শক্তি । যে শক্তি বলে তিনি সবদ] 

পরমানন্দে থাকেন ও জীবজগৎকে পরমানন্দ দান করেন তাহা আনন্দশক্তি বা হলািনী 
শক্তি । সৎ শক্তির বিলাসে শ্রীরু্ণ পবব্রহ্ধ । চিৎ শক্তির বিলাসে শ্রীরুষ্ণ পরমাত্মা। আনন্দ 
শক্তি বা হলাদিনী শক্তির বিলাসে শ্রীক্চ ব্রজেন্্ন্দন গোপীজন-বল্পভ ব্রজবিহ্বারী, 
রাধারসমাধুরীর আম্বাদক। 

শ্রতি পরব্রন্দের স্বূপ টিচারে তাহাকে অব্লময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও 
মাণন্দময় বশিয়াছেন। আনন্দময় ভূমিতেই ব্রদ্দের পৰিপূর্ণ অঠ্তব্যক্তি। আনন্দের মুল 
কোথায় তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন । বসহ্োবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। বসের আশ্বাদনেই রস 
মূর্ত ধারণ করেন । আনন্দঘন রসম্বরূপ পরুব্রহ্মই শরীক । তিসি রসস্বরূপ রসিক - বসিক- 

শেখর । নিজেকে নিজে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন কবিয়! তিনি বুসিকশেখব । 

ঝসেবর বিলাস হইল শ্রীকষচের আত্মান্থাদন | তহা একাকী হয় না। একাকী নৈব রখতে। 
আত্মানাং দ্বেধ1! অপায়েৎ। তত্ব শাস্ত্রের দাবী পরম বস্তু একমেবা দ্বিতীয়ম্ তিনি অদ্ধিত্ীয় 
একহ | বস শাস্ত্রের দাবী তিনি একাকী বমন করেন না, নিজেকে ঢিট করিলেন । বসের 

আন্বদক দুই-ই বহিবেন। এক হইলে চলিবেনা। আম্বাদন হইবে না। শটচৈতন্য- 
চরিতাঁমুত বলেন_-একাত্মানাবপি পুবা দেহভেদং গঞ্জে তে একই ছিলেন, রসাশ্বাদনের জন্য 

চুই হইলেন । বস্ততঃ চিরকালই দুই ছিলেন । যখন ব্রজে বাক্ত হইলেন তখন আমবা 
জাঁনিলাম । বাধারুঞ্জ রূপে বিলাসী ব্রঙ্গের পবম্পবর বুসান্বাদন। এই আস্বাদন-লীলাঁয় 

তিনি 'অনস্তকাল নিখজ্জিত। 

লীলা নিভ্য। ল্ধ যেমন স্থির, তাভাবর উদয় অন্ত সতা নহে । এসব লীলাব কভু 

নাহি পরিচ্ছেদ । 'আাবি9াব তিবোভাব মাত্র কহে বেদ । লীলা নিতা শাশ্খত। ভিন্ন ভিন্ন 
ব্রদ্দাণ্ড হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময় তাহার দশন হয়. “ববস্থতীয় আষ্টাবিংশ চতুমু গীঘ় দ্বাপরের 
শেষভাগে এই লীলা প্রপঞ্চে বাক্ত হইয়াছিণপ। এখনও লীলা জগহ চলিছেছে : অন্য 

ব্রঙ্গাণ্ডে দু তইতেভে | 

নিতালীলার ধাম পরিকব-সবই তিনি । শ্রীবুন্াবনধাম, নন্দ যশোদা সকলই সন্গিণী- 

শক্তিব বিলাস। যাহাঁদের সঙ্ষে বসল্য ও সখা রসের আব্বাদন করিয়াছেন তাহারা সকলেই 

শ্রীরষ্ণের শক্তির বিলাস। এই জঙ্গ এত বৈচিত্রাময় হইয়াও শ্রীরুষ্ণ ব্বগতভেদশৃন্য | 

শ্বীরাধা ও সখীগণ সকলেই হলাধদিনী শক্তির বিলাঁস। শ্রীরাধা যেন শ্াানন্দরসের 

একটি লতা, সখীগণ তাহার পল্লব পুষ্প পাতা । শ্রীরাধাও সখীসঙ্গে শ্ররঞ্জের আনন্দরসের 

আম্বাদন | ইহ1 রসিকশেখরের রসের বৈচিত্রাময় বিলাস। 

লীল! স্থির নক্কে সর্বদাই গতিমান ! এই গতি দিদ্ধ হয় মিলন ও বিরহ এই সুইটি তটেরু 
স্বাণা। শীবাধারুষচ কখনও পরম মিলনে মিলিত, আবার কখনও তীব্র বিরহবাথায় সাধিত । 

বিরহ মিলনকে পুষ্ট করে, মিলন বিরহকে পুষ্ট করে । অপ্রাপ্রির প্রাপ্রি মাবার গু!প্সির 
অপ্রীপ্তি। কখনও অন্তরে পাওয়া বাহিরে হারান, কখনও বাহিরে পাশা অরে 
হারান । ইহারা লীলারস্রুবাহ সতত নবায়মান । অতিবেগবতী শ্োঙ্গিনীর মহ | 
সর্দাই নিতানৃতনতরভাবে আন্বাছ্যমান । 

বিরহ চারিপ্রকার পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্য, মান ও মাথুর । মিলন চাত্রি- 
প্রকার সংক্ষিপ্ত, সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ও সমুদ্ধমান। এই সম্ুন্ধমান বসেই সর্বাধিক আন্বাদন। 
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এই আস্বাদনে ছুই আবার এক হইয়া যান। এই একবস্ত হইলেন শ্রীগোরাঙ্ষস্ন্দর | 
তাহাতে আছে তত্বের একত্ব; রসের দৈত। এই একত্ব ও দ্বৈতৈর মিলন ঘটিয়াছে অচিন্ত্য 
ভেদাভেদের বহস্ত হেতু । গ্রগৌরন্থন্দবের রসান্বাদনের মধ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ জীবস্ত। 

শ্ীরাধারুষ্ণ গোরাঙ্গদপে প্রকটিত হইবার গভীর রহস্য গৌড়ীয় আচার্ধপাদগণ 
অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া, জীবজগতৎকে রসের নিধাস উপহার দিয়াছেন । শ্রচৈতন্য- 
চরিতামৃত শ্রীগ্রস্থের আদিলীলায় চতুর্থ পৰিচ্ছেদে শ্রীগোরন্ুন্দরের আবির্ভাবের অস্তরঙ্গ হেতু 
আশ্বাদিত হইয়াছে । এক পরম বস্ত রসাম্বাদনের জন্য ছুই হইলেন, ইহাদের পারিভাষিক 
নাম আশ্রয় ও বিষয়। শ্রীরাধা আনন্দরসের আশ্রয়, শ্রীরুষ্ণ বিষয়। আশ্রয় ও বিষয়ের 
আন্বাদিত আনন্দ ঠিক একরূপ নহে। শিশুকে কোলে লইয়া মায়ের যে সুখ, আর মায়ের 
কোলে উঠিয়া শিশুর যে স্থখ তাহা একই প্রকারের নছে। গভীরতারও তারতম্য আছে। 
শ্রীকষণান্বাদনে শ্রীরাধার স্থথ এত অধিক ও অঙলম্পশর্শ যে শ্রীর্ণ তাহার গভীরতা ও 
ব্যাপকতভার পরিসীমা করিতে পারেন না। শ্রীরুষ্ণ ভাবনী কবেন আমাকে আম্বাদন কবিঘ 
শ্রীরাধার যে স্থখ তাহা! আমাকে আস্বাদন করিতে হইবে। শ্রীরাধার মাধুর্য কত বৈচিত্র্যযয়, 
শ্রীরাধা কর্তৃক আম্বাদিত আমার মাধুর্ব কত মধুবিমাযুক্তা তাহা আমি রুষ্ণ কিছুই 
জানিতে পারি না। 

শীষের অন্তরের একটি রসাম্বাদনের বাঞ্ তিনটি রূপ ধারণ করিল। আশ্রয়নিষ্ঠ 
বিষয়নিষ্ঠ ও বসনিষ্ঠ। আশ্রগ্ননিষ্ঠ হইল শ্ীরাধার কি মাধুর্য, বিষয়নিষ্ঠ হইল রাধা কত়' ক 
আস্বাদিত আমার কি মাধুর্, আর বসনিষ্ঠ হইল আস্বাদনে যে শ্রীরাধার স্থখ্যাতিশয্য তাহার 
স্বরূপ কি? গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধগণ ইহাকে শ্রীকষ্ণের তিনবাঞ্ছা বলেন। 

পূর্ণ পূর্ণ তম যিনি তাহার আবার অপূর্ণ বাঞ্চ| ইহ! বসের রাজ্যের এক অপরূপ কথা। 
আশ্রয় বিষয়রূপে ছুই হইলেন বলিয়াই এই বাঞ্চার উদ্ভব। শ্ররাধাকষ্জের একত্বও নিত্য, 
দ্বৈতও নিত্য, বাঞ্াও নিত্য। বাঞ্ছার পরিপুত্তি শ্রগৌরস্থন্দরের মুর্তি তাহাও নিত্া। 
শ্রীরাধার অস্তরে শ্রীরুষ্ণ প্রবেশ করিলেন বাঞ্ পূর্তির জন্য । প্রবেশ করিয়া দুই এক হইলেন। 
এক হইলেন বটে কিন্তু একের মধ্যে দুইয়ের বৈচিত্র্য বিদ্যমান রহিল । কখনও কৃষ্ণভাবে 
রাধাহার] হইয়া কান্দিতেছেন কথন বাধাভাবে কষ্চহার! হইয়া অশ্রজলে প্লাবিত হইতেছেন । 
ইতা এক বৈচিত্রাময় অভূতপূর্ব স্বরূপ । 

শ্ীগৌরকুন্দর অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদের মৃন্তিমান বিগ্রহ। এই ভেদ ও অভেদের 
একত্ব যুক্তিহ্থার! স্থাপনীয় নহে । ইহ! শুধু অচিন্তা বা চিস্তারাজ্যের অতীত নহে-_ইহা 
রসভূমিকায় অনুভবনীয়। দীর্ঘ বিরহের পর পরম প্রিক্গতমের সঙ্গে গাঁতম মিলনে এই 
অনুভূতির আভা পাওয়া! যায়। দুই আশ্রয় বিষয় তখন এক হইয়া যায়। আবার 
আন্বাদনের জন্য ছুইই থাকে । এই কথাই শ্রীরামানন্দের মুখ দিয়া গৌরক্থন্দর বাহির 
করাইয়াছেন__ 

নমো বমণ ন হাম রমণী । 

দুহু মন মনোভবৰ পেশল জানি ॥ 

মনোভবৰ অর্থ স্থুনিবিড় স্থগভীর প্রেম । সেই প্রেম ছুইজনকে পিষিক্না এক বানাইয়| দিয়াছে । 
দিয়া আবার একের মধ্যে দুইয়ের রসবিচিআ্তার বিদ্যমানতা অক্ষু্ন রাখিয়াছে। অদ্বৈতবাদ, 
দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ, ভেদাভোবাদ--এইসব দার্শনিক মতবাদ মাত্র। একজনের 
বিচারের ফল অপব জন কর্তৃক খণ্ডিত হইতে পারে । অচিস্তা ভেদাভেদবাদ কিন্ত একটি 

দার্শনিক মতবাদমাত্র নহে । ইহ শ্রীশ্রীগৌবাঙ্গ হুন্দরে চির জীবস্তরূপে প্রকটিত | মতবাদাতিত 
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মৃ্তিমন্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরাক্ষুন্দর মানব জাতির ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব বার্তা । শ্রামন্- 
মহাপ্রভু কোন গ্রস্থাদি লিখেন নাই । তাহার দর্শনতত্ব তাহার লীলাময় সত্তার মধ্যে 
মৃতিমন্ত হইয়া বিরাজমান আছে । 

এই অচিন্ত্যতেদাভেদ বসরহস্তের মধ্যে জীবতত্বের স্থান কোথায় তাহা পুনরায় 
বিবেচ্য । তটস্থাশক্তি জীব, শ্রীরুষ্ণকে ভুলিয়া অশেষ ছু:খ ভোগ করিতেছে । সাধুকুপান্ন, 
শান্্রকপাস্, গুকুকপায় তাহার স্বকীয় স্বরূপ কুষ্দাস্তের কথ মনে পড়িলেই ছুঃখ চলিয়া যায় । 

জীব তখন সাধনপথে অগ্রসত হইতে হইতে অন্তরঙ্গা লীলা শক্তির কাছাকাছি পেৌঁছিতে 
পারে। তখন প্রবল আক্তি জাগিলে বাধার সখীগণ তাহাকে আরও নিকটতম স্থানে লইয়া 
যাইতে পাবেন । 

শ্রীবাধার কুপায় লীলরসমাধূর্ধ আস্বাদন করেন তাহার সব্ীগণ সর্বাধিক । সখীগণ 
হলাদিনী শক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গতুল্য । জীব যখন লীলারস আবঙ্বাদনের জন্য অত্যন্ত বাকুল হয় 
তখন সথীগণ রুপা করিয়া তাহার অন্তরে হলাদনী শক্তির করুণা কণা সঞ্চার করাইয়] 
দেন। তখন জীব তাহার একটি গভীরতম স্বরূপ আ্রীরাধাদাস্য অন্থভব করে । ঠিক রাধা- 
দাস্য নহেক্ররাধার দাসীর দাস্য অনুভব করে জীব নিজ সত্তার মধ্যে । এই দাসো স্থিত 
হইয়া জীব সর্বতোভাবে শ্রীরাধার স্থখ বিধান করিতে পারে । শ্রীরাধার সুখ অর্থ শ্রীকষেের 
স্থথখ | শ্রীরুষ্ণস্বখ ছাড়া শ্রীরাধার অন্তরে আর কোন স্তখ কামনা নাই। তাই একটিমাত্র 
আবাধন1- 

শ্রীকঞ্চের বাঞ্ছাপুন্তি ৰূপ করে আরাধনে । সখীর আশ্ুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকৃঝ্ণ 
সেবা ইহা মহাপ্রভুর পার্দগণের সবশ্রেষ্ঠ দান! ব্রজযুগল দর্শন আঙগাদন করিতে করিতে 
তাহার! মিলিত ভন্ু শ্রীগৌরর-সমাধুর্ সাঁগরে ডুবিষা যান। ডুবিস্বা গিয়া গোর পার্মদ ত্র লাভ 
কবে । একই কালে বাধাদাস্যও গৌর পার্ষদত্ব ভোগ করেন- ইহাঁও এক অচিশ্থা ভেদাভেদ 

তত্বের বিলাস । ইহার সব্বশ্রেষ্ঠ দুষ্টাস্ত হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং । নিতাই অনঙ্গ 
মগ্জুরীরূপে ব্রজ কুণ্ড সেবারত আবার একই কালে-__ 

নিতাই জপয় নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত । 
ক্বপ্লেও নিতাইর মুখে নাহি আর অন্য ॥ 

্রীনিত্যানন্দের আহুগত্যে ব্রজ সেবা, ব্রঙ্গ রসের বিগ্রহ শ্রীগৌর সেবা ইহাই তটস্থ 
জীবশক্তির পরম ধন্য পরম প্রেক্ঃ চরম শ্রেয়: | অচিস্ত্যভেদাভেদবাদী সাধকগণের উ্ভাই 
নিগৃঢ় আস্বাদন ।* 

্* ১৩৯ বঙ্গাবে প্রদত্ত রাধাগোবিন্দনাথ স্মারক বক্তৃতা । 



রামকিশোর শিরোমষণির “কালিকাসঙ্গাতাম্বত, 

শ্রন্থমজপ রাপা 

মধ্যযুগে রচিত কাব্য সাহিত্য যা পণ্ডিত সমাজে এ পধস্ত গোচরীভূত হয়েছে তার 
প্রায় সবই পুথির আধারে ; লিপিকরের নকল । কবি ম্বয়ং রূচনা করেছেন নিজের হাতে 
লিখে এমন পুখি সহসা মেলে ন। দৈবাৎ পাওয়া গেলেও নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা 
দুষ্কর হয়ে পড়ে উপযুক্ত তথ্যের অভাবে ! কিন্ত সম্প্রতি এই রকম একটি পুথির সন্ধান পাওয়া 
গেছে যা পিপিকরের শকল নর কাবির নিজের হাতে প্রথম লেখা! 49098190150 75501 
কবির নাম শ্রীরামকিশোবর শিরোমণি; কাব্যের নাম “কালিকাসঙ্গীতাষূত ।” 

সাহিতোর ইতিহাসে বামকিশোবের যে পৰিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রসঙ্গত তা উদ্ধৃত 
করছি-__ 

অগ্টাদশ শঙাব্দের শেষ পারে দক্ষিণ রাটঢ়ের এক সাধক পগণ্ডত অনেকগুলি ছোটখাট 
নিবন্ধ রচনা কবিরাছিলেন। এ গুলিতে তান্ত্রিক শাক্তমতের সঙ্গে শৈব ও বৈষ্বমতের 
সমাবেশ দেখা যায় । অষ্টাদশ শতাবে বাঙ্গালাদেশে যে এইক্প ধর্মমতের খিচুড়ি পাকানো 
হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমান “সাধকেক্দ্র" বাঙকিশোবর শিরোমণির রচনায় । ইহার 
নিবাস বর্ধমান জেলায় সমরশাহী পরগণাবর অন্তর্গত বুইনান € আধুনিক বৈনান ) গ্রামে । 
ইহার সংস্কৃত রচনা হইতেছে “লাবাবলী সমুচ্চয়” এবং বাংল নিবন্ধ “হরিনামতত্ব তরঙ্গিনী”, 
'কৃষ্ণতত্ব তরঙ্গিনী', 'পাষগু প্মন”, “যোগতত্ব তবঙ্গিনী” ইত্যাদি । শেষ নিবন্ধের বুচনা কাপ 
১৬০৫ শকাব্দ ( ১৭৭৩-৭৪ ) বামকিশোরের নকল করা ভবদেব ভট্টের 'শালাকর্ষের? 
পুথি পাওয়া গিয়াছে । ইহার লিপিকাল ১১৯৯ সাল ( ১৭৯২-৯৩ )1১শ 

“কালিকাসঙ্গীতাম্বত' রামকিশোরের নবতষ্ণ রচনা; তার সাহিত্যকর্মের তালিকার 
নৃতন সংযোজন । বিশ্বভারতী সংগ্রহে কলিকাসঙ্গীতামূতের একাধিক পুথি আছে ।২ 
আমার্দের আলোচ্য পুথিটি খণ্ডিত ) পত্রসংখ্যা ৩-১০, ১২ ; আধার হস্তনিখিত তুলট । বূচনার 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল-_ 

[ খ হরিনাম জ্ঞানযোগ আর জত উপভোগ ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ চয়। 
অনিমাদ্দি অষ্সিদ্ধি আমু, জস বলবৃদ্ধি পায় পদ করিলে আশ্রয় ॥ 

আপনে শিযরে বসি সপনে কহিলে নিসি ভয় হল্য স্থুনিঞ1 ভাবিত। 
ধিপে আজ্ঞা গুঞ্ুভার অমৃত গানের সার রচ কাব্য নতুন সঙ্গীত ॥ 
শিরোধাধ সেই বাকা প্যান কার পদমোক্ষা সাহসেতে করিল প্রবেস। 
বুদ্ধিরপা ভগবতি হাতপদ্মে কর্যা স্থিতি চিন্তয দেবি কর সবিশেষ ॥ 
শ্রকিশোর তব দাস মনে শদাকরে আল স্থান চায় চরণ যুগলে। 
কহি পুন গ্কতি মতে রক্ষ ভবানণন্দ স্থতে কাশীর্দাস কনিষ্ঠ কমলে ॥ 

উদ্ধৃত অংশ থেকে দেবতার ম্বপ্রার্দশে কবির কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সংবাদ 
মেলে, কবির ব্যক্তি পবিচয়ের ছিটে-ফোটা খববও পাওয়া যায় । কবির পিতার নাম ভবানন্দ 
কালিদ্াল এবং কমল কবির ঘনিষ্ই পরিজন । 

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাপ-_১মু খণ্ড অপরাধ পৃ 
২। বিশ্বভারতী-পুথি-সংগ্রহ--৯৯৯৩, ৬৫৭৮. 



সংখ্যা : ৩য় রামকিশোর (শরোমণির “কালিকাসঙ্গীতামৃত' ১৭ 

কালিকা সঙ্গীতের প্রাপ্ত পুথিটি খণ্ডিত। রচনা বিভিন্ন দেব দেবীর বন্দন! বিষয়ক । 
কালীর বন্দন! দিয়েই গ্রস্থের সুচনা । অপিচ শ্রীমতি কালীর বন্দনা শিরোনামায় বেশ 
বিস্তারিত করে কালীর বন্দনা বপিঙ হয়েছে পয়ার ছন্দোবন্ধে। তারপর 'মহাকালের বন্দন1” 
ভ্রিপদি। অতঃপর যথাক্রমে গঙ্গার বন্দনা ভ্রিপদি ছন্দ । চৈতন্র-বন্দনা পয়ার। বিপ্রবন্দন! 

পয়ার ॥& এবং সবশেষে দিগবন্দনা। এরপর মূল কাব্যাংশের আরম হয়েছে__'আরস্ত 
কালিকাসঙ্গীতাম্বত ॥ তত্রাদে৭ শৃষ্টি-পত্তনং | ইত্যার্দি॥ 

পুথিতে দ্িগবন্দন! অংশটি বেশ বিস্তৃত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বন্দনায় যে সকল দেবদেবীর 
নাম তালিকাতুক্ত হয়েছে তারা যথাক্রমে-__গণপতি, গুরু, পঞ্চপ্রকূতি ( গণেশজননী হৃর্গা বাণী 
লক্ষী রাধা! সাবিভ্রি সত এই প্ররুতি পঞ্চধা ॥), গৌরী আদি ষোড়শ মাতৃকা, ব্র্ধানি 
সহ অষ্টধা নায়িকা, মহাবিগ্যাগণ, কালী, নীলসরস্বতী, হুর্গা, ছির্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, 
ভৈরবী, মহাবীর, প্রত্যঙ্গিবা, বৈরিবিঘাতিনী বামা, কামাখ্যা, বাসলি, মাতঙ্গী, বগপা, 
ত্রিকৃটা, ধুমামর্দিনী, কমলা, ব্রক্গালোকে ব্রক্ধানী, বৈকুঠে সর্বমঙ্গলা, অমরাবতির পুলোমজা, 
বরুণ আলয়ে অদ্থিক1 অষ্টভূজা, যমলোকে কালবপ1, “শুভাচগ্তী বন্দিৰ কুবেরে জার কৃপা”, 
অগ্নিলোকে মহানন্দা, কুরঙ্গ-বাহিনী তথা মারুত ভবনে, নৈঞ্ধতে রক্তদস্তিকাচরণ, ভ্রিশুল 
ধাবিনী বন্দ ইশানে আসন", বৈষ্ণবীরূপা সপ্তম পাতালে, সিংহল সহবের দেবতা মোছিনী, 
মনদ্িপের দেবি স্থরসা, লঙ্কাপুবের উগ্রকালী মুক্তকেশা, সেতুবন্দে রামের ইশ্বরী, 

পুরুষউত্তম ধামে বিমলাহ্ুন্দবী, উভভিল দেশের বিরোজা, নীলাদ্রপর্বতে কামিনী, বঙ্দেশ 
অধিষ্ঠাত্রী কালী, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, বারানসে অন্নপূর্ণা, গয়ার গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রের 
ভন্্রকালী, ব্রজে কাত্যায়নী, ছ্বারিকায় মহামায়া, মথুরা পাটের মহেশ্বরি, বিদ্ধাচলের 
হিছুলাজ, কালিঘাটের কালী, ক্ষীর গ্রামের জ্ঞানবাদিনী যুগাছ্যা» রামের স্থাপিত মহিবাবণ- 
নাসিনী, কিরীটকোনার কিরীটইশ্বরি, ঢাকায় ঢাকেশ্বরী, তমলোকের বর্গভীমা, ঘাটশিলার 
বাস্থলী, সেয়াখালা গ্রামের উত্তর বাহিনী, বিক্রমপুর মৌলার বডিকনী, ভড়িয়ার জয়চণ্ডী” 
ব্ধমানে মঙ্গলার চরণ, রাজবলহাটে শীরাজবল্লবি, লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী, রাড়েশ্বরী, 
( বালিভাঙ্গা গ্রামেতে বন্দিব বাড়েশ্বরি । আমার প্রপিতামহ জার আজ্ঞাকারি ॥ ), পাড়ামায় 
পার্বতি কামারবুড়ি, কাইতির কালী, নেয়্যাড়ের নেয়্যাড়ি, আমতার মেলাইচগ্ডী, গোতানে 
বিশাল, সার্টিনন্দের লক্ষ্মী, নাড়িচার মঙ্গলা, পাঁচড়ার ৰাস্থপি, গোগ্রামে ভগবতি, 
নিজগ্রামের ( বুইনান ) সিংহবাহিনী, কামিন্তা সহিত ধর্দেবতা, দক্ষিনেশ্থরের শীতলা, 
আলফ়ে আছ্যা বরদ] দক্ষিণা, সিজুয়া শিখর, চাপাই নগর, হাসনহাটি, সালমুলাপুরি, 
নাবিকেল ভাঙ্গায় বিসহুবি, পদ্মিণী বিজয় জয়া যোগিনীর যৃথ, সসাগরা ধরা জারা পঞ্চৃত, 
সুর তরঙ্গিনী সহ তীর্থবারা, মহাধাম কৈলাস, গোলক, হরিত্বার কাশিপুর. পৈরাগ, সিন্ধুতটে 
জগন্নাথ, গয়াক্ষেভ্রে গদাধব, হরিহর, বিরিঞ্ি, দশ অবতার, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্র, আদিত্যাদি 
নব্গ্রহ, বারানসে শিবলিঙ্গ, সেতুবন্দে ধামেশ্বর, ব্রজে গোপেশ্বর, কামালিঙ্গ, বৈগ্যনাথ, শ্ররাম. 
লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, গোকুলে গোবিন্দ' বোড়োর বলাই, নারদ, বান্মীকি, ব্যাস, শুক, মন্ত, 
ব্রহ্দচারি গিরি পুরি ভারথি সন্স্যাসি, সত্য, ত্রেতা, ছ্বাপর কলিযুগ, কুম্মানস্ত, উপাত্ত, অনস্ত 
কুটি নাগ, চারিবেদ, পুরাণ কাবা, আগম, নিগম তন্ত্র, ষড়ধাতু, মাস, পক্ষ, যোগ, তিথি, 
জ্রিসহ্ধা?, নক্ম্মতস, চক্র, দিবারাতি । 

অবশেষে জনক, জননী, পঞ্চপিতা1,সপ্তমাতা, তালপুরের শিশুরক্ষাকারী হষ্ঠি, মেকুদণ্ডে 
ব্রন্ধ অণ্ডে যত দেবতা! অবস্থান করেন। বন্দনা করতে বিস্মত হয়েছেন এমন দেবতাদের 
প্রতি প্রনতি জানিয়ে কবি বন্দনা-অংশ সমাপ্ত করেছেন। 



১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ £ ৯০ 

কাবোর সুচনায় দেবদেবীর দীর্ঘ নাম-তালিকা থেকে অনুমান করা যায় কাবাটিও 

বিপুপা়তন ছিল কিন্ত আপাতত পুথির কয়েকটি পাতাই আমাদের সম্বল। পূর্বেই উল্লেখ 

করা হয়েছে, পুধিটি কবির নিজের হাতের লেখা বলে আমাদের বিশ্বাস। এখন আমাদের 

বিশ্বাসটুকু তথ্য প্রমাণে বলবৎ করতে চাই। 

প্রথম প্রমাণ, আলোচ্য পুথির পিপি খুব সুন্দর, স্থরক্ষিত (71:০6০০৪৫ ) যত্ব করে 
লেখা । এতটা যত্ব পেশাদার লিপিকরের কাছে কখনই প্রত্যাশিত নয়। নিজের হষ্টিব 

প্রতি মমতাবশত কবি সযত্বে অক্ষরের পর অক্ষর সজ্জিত করেছেন। পুথির মধ্যে 

ঢা৪717925810711410750153100, বা অরক্ষিত প্রতিলিপির বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও নেই । 

হাতের লেখা ভালে! হলে লেখার হাত ভালে] হয় না- কথাটা একালে খাটে কারণ 
লেখক জানেন তীর হস্তাক্ষর পাঠকের কাছ অবধি পৌছোবে নাঃপেৌছোবে ছাপার অক্ষরে । 
তাই সঙ্গত কারণে হাতের লেখার প্রতি যত্ব নেওয়ার বিষয়টি একালে উপেক্ষিত হয়। 

কোনো! ক্ষেত্রে শ্বেচ্ছায় হাতের লেখা খারাপ করার প্রবণত। বেশী থাকে কারণ তার ফলে 

না হোক একটা 9016- তরী হয়ে যেতে পারে এই ভবরসায়। কিন্ত সেকালে কবিরা 
উপলব্ধি করতেন তাদের হাতের লেখা পাঠকের কাছ অবধি পৌছোবে তাই লেখার 
হাত সব কবির সমান না হলেও হাতের লেখাটুকু অস্তত সুন্দর করার দিকেই তাদের সযত্ু 

প্রয়াস নিবন্ধ থাকতো । পণ্ডিত জনের হাতের লেখা সব কালেই কম-বেশী ভালো হয়। 
কুষ্দাস কবিরাজ জানিয়েছেন, শ্রীরপগোস্থামীর হাতের লেখা মুক্ত পড্ক্তির মতো সুন্দর । 

পণ্ডিত রামকিশোর শিরোমনির কবিত্ব এবং হস্তাক্ষর স্থুই-ই উতৎকষ্ট। 

দ্বিতীয় প্রমাণ পুধি লেখার ক্ষেত্রে লেখকের মনোযোগ খুব গভীর । কাপি কলম 
এবং মন নিবিড় ভাবে একাত্ম না হলে এমন নিখু ত লেখা হতে পারে না। আলোচ্য পুথির 
মোট নটি পত্র পাওয়া গেছে । তারমধো কাটাকাটি বা নকলকারের সংশোধন ( [০৮156 
[18950015510] ) কোথাও নেই । কেবলমাত্র দু'জায়গায় মূল লেখা কেটে ছোটোখাটে। 
পরিবর্তন কর হয়েছে যা লেখার মান উন্নত করার জন্ত কবির নিজের হাতের সংশোধন । 
এ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত সহযোগে পরে আলোচন! করা হুচ্ছে। 

তৃতীয় প্রমাণ বানানের প্রতি লেখকের তীক্ষ দৃষ্টি। লিপিকবের নকল করা মধ্যযুগের 
পুধিতে বানানের নৈরাজ্য সর্বজনবিদিত । আপোচ্য পুথিতে বানান সবত্রই নিরভূল। 
এমনকি, 'ন' এবং 'প' এর পাঁথক্যও অতিশয় স্পষ্ট । এবকম নির্ভুল বানান লিপিকবের 
নকল কব পুথিতে কদাীচ মেলে না। অবশ্ত জতেক, হ্ঙ্গবান, জশ, মোক্ষ্য, চিত্ত্য, হীৎপদ্য, 
প্রেচেত' বিবিদিক। প্রভৃতি বানানের ব্যবহার রয়েছে । এব কারণ আঞ্চলিক উচ্চারণপদ্ধতি 
লেখকের সংস্কার প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া, বিশুদ্ধ বানানপদ্ধতি সম্পর্কে সেকালে 
সর্বজনন্বীকত কোনো নিয়ম গড়ে ওঠে নি। তখনও সর্ববাদিসম্মত বাংলা ব্যাকরণ সৃষ্টি হয় 
নি। তাই বানানের ক্ষেত্রে স্থান এবং কালের ছাপ কবির লেখায় খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতো । 
এক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি । 

এবার কবির হাতের সংশোধনগুপি বিচার করে দেখা যাক। ১খ পাতায় “সেই 
শ্রমে ঘণ্মবিন্দু ক্ষরে নাসা হত্যে” কেটে করা হয়েছে “অতি শ্রমে ঘর্বিন্দু ক্ষরে অক্র হত্যে।” 
এর ফলে সাধারণভাবে পাঠ উন্নততর হয়েছে বলে মনে হয় । 

নিছক তৎসম শব্দের প্রতি অন্ুরাগবশত এই সংশোধন সাধিত হলে কবি 'ঘন্বিনদ' বদলে ন্বে্ধবিনুং করতে পারতেন স্বচ্ছন্দে। কিন্ত “ঘর্মাবিন্দু” *ন্বেদবিন্দু, অপেক্ষ যুগ্মা- 
ধ্বনির সংঘাতে অধিকতর ধ্বনি ঝংকারময়। মধ্যযুগে রচিত গে কাব্যে সঙ্গীতগণ ক্ষ 
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করার জন্ত কবিকে সদা-সচেতন থাকতে হ'তোঁ। কবির এই সচেতনতা এট জাতীয় 
সংশোধনের মধ্যে নিহিত আছে । আলোচ্য ছত্রের “নাসা” শব্দটি বর্জন করে 'অঙ্গ' শক 
বসানোর হেতু-ও এক-ই। 

১*ক পাতায় “জনমিল বিরোজার রূপে বলবান* কেটে করা হয়েছে “বিরোজ! 
ব্যাপিক! তি অতি বলবান*। সংশোধিত ছত্রে 'তথি এবং “অতি” শব্ধ দু'টি পাশাপাশি 
বিয়ে ধ্বনিসামা স্থষ্টি করাই বোধ করি কবির উদ্দেশ্য ছিল । 

১০ক পাতার শেষ এবং ১০খ পাতার আবস্তে এই রকম একটি সংশোধন মাছে। 
প্রেথম বচনা__- 

স্থন বন্ধু সভাজন আদি শৃষ্টি বিবরণ উৎপত্তি হইল যেই মতে। 

সপ্তপিন্ধু ক্ষিতিথণ্ড না ছিল ব্রন্ষাণ্ড ভা মেরুদণ্ড আর্দি দিননাথে ৪ সংশোধিত 
বচলা-_ 

স্থন বন্ধু সভাজন আদি শৃি বিবরণ উৎপত্তি হইল জার গুণে। 

সগ্তপিন্ধু ক্ষিতিখণ্ড না ছিল ব্রদ্মাণ্ড ভাণ্ড মেরুদণ্ড আদি ব্রিভূবনে ॥ 
প্রথম রচনার অন্ত্যমিল অপেক্ষা সংশোধিত রচনার অস্তামিল অধিকতর উৎক্ষ্ট। 

আদর্শ পুথি সামনে রেখে যিনি “যদ্ষ্টং তল্লিখিত্ং করেছেন তাব পক্ষে এই জাতীয় সংশোধন 
কখনই সম্ভব নয়। এ সংশোধন কবিব ম্বহস্তপাধিত | 

এবার দেখ! যাক কবির হাতের লেখ! কাবা লিপিকরের প্রতিলিপিতে পরিবত্তিত হয় 
কিভাবে। 

কবির লেখা-_ 
অবনত হাথে তালে বন্দিলাঙ মহাকালে অচিন্ত্য অব্যক্ত আছ্যমূল | 
চতুভূজ মহাবল প্রকাশিত করতল শার়ক কর্পর দণগ্ডশূল ॥ 
অচিবাত অব্তীন্ন অতিঘোর ধুত্বর্ণ মহাশয় প্রলম্ব উদর | 
্রান্্ জিন কটি বেড়া ধৃত বক্তবাস ধড়া ভীমমুখ বেস ভয়ঙ্কর | 

--৪খ-৫ক 
লিপিকরের প্রতিলিপি_ 

অবনত হাথে-তালে মৃত্যুঞ্চয় মহাকালে বন্দ যমহাশীব অছ্যমূল । 
চতৃতূ'জ মহাবল প্রকাশিত করল শাম্ক কর্পর দগুমুল | 
অচিত অবতিন্ন অতি ঘোর ধুর্মবর্ণ মহাকায় প্রলম্ব উদর | 
বাঘছাল কটি কালিকাপুরাঁণে একং শীবং সাস্তমনন্তং ইত্যাদি । 

লিপিকরের নকলে ছোটো খাটো ভুলচুক আছে যথেষ্ট ; সেদিকে তার বিশেষ লক্ষা 

নেই অথচ কালিকাপুরাণ নামক কোনো অবাচীন পুরাণের বচন (সম্ভবতঃ লোকমুখে 

প্রচলিত ) গেঁথে দিয়ে বৃথা পাত্ত্যপ্রকাশের বাসনা বেশ প্রনল। 

॥গঙ্গার বন্দনা ॥ ত্রিপদি ছন্দ ॥ 
বন্দ গঙ্গা তরঙ্গি নী সর্ববতীর্ঘ স্বরূপিনী স্থর [ধৃ) নি সব পাপহবা। 
কৃষ্ণদেহ সমৃ্পপন্না শ্বেত চম্পকের বণ্ন1 কৃষ্ণতৃল্যা ধ্যান অগোচবা ॥ 
গোলোকে._শিবের গণ দেবসভা বিগ্যমাণ রাধাকষ্ক ব্স্যা একাসনে । 
গানে সমাহিত চিত প্রেমে অঙ্গ পুলোকিত আচম্বিত আদ্র দুইজনে ॥ 
দ্রবরূপে ধানধরা সবিম্ময় দেবতারা হাহাকার শব্দ স্থরকৃলে। 
ব্রহ্মাসন্সিকটে ছিল অবিলম্বে ধাঁয়া গেল আধান কবিল কমুতুলে ॥ 
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লিপিকরের নকল-_ 
॥ গঙ্গার বন্দনা! ॥ জিপদি ছন্দ ॥ 

বন্দ গঙ্গ! তরঙ্গীনি সর্ব তির্থ স্বক্বপিনি স্বুধনি সর্বপাঁপহব!। 

কষ্ণদেহ লহমূৎপর্1 সেৎ চম্পকের বন্ন? কৃষ্ততুল্যা ধান অগোচর1॥ 

গোলক সীবে গান দেবসভা বিচ্যমান রাধাকৃষ্ণচ বস্যা একাসনে । 

গানে সমহিত চিত প্রমে অঙ্গ পুলকিত আচন্বীত আছ্য দুইজনে ॥ 

দ্রপরূপে ধান ধরা দ্ববিম্ময় দেবতারা হাহাকার সব্দ হরুকুলে। 

ব্ষ' সনিকটে ছিল অবিলম্বে ধায়ে গেল আবরাধন করিল কমও্লে ॥ 

বোধহয় আর তুলনা করার প্রয়োজন নেই; বিজ্ঞ পাঠক সহজেই কবির মূল রচন! 

এবং লিপিকরের নকলের মধ্যে পার্থকা ধরে নিতে পারবেন বলে আশা করি ॥ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সংম্াদপচত্র ০সকাঢিলন্প কথা 

সুদৃশ্য বাধাই 

১ম খণ্ড £ টাঃ ২০৭০ 

২য় খণ্ড £ টাঃ ৩০**০ 

বাংল। সাময়িক পনর 

১ম খওড£ টাঃ ১৯১০০ 

য় থও্ড £ টাঁঃ ৯*০০ 

সাহিত্য-সীশ্বক-চক্সিতমালা। 
১ম হইতে ১৪শ খণ্ড । মৃল্য-_২৩০*০* 

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী ও গ্রন্থ্থচী 



বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেৰ 

সিদ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় 

“এই পর্বে 'সেন-বর্মন পর্ব) ধর্মশান্ত্ের প্রসিদ্গতম লেখক হইতেছেন বালবলভী তৃজঙ্গ, 
রাঢ়ান্তর্গত সিদ্ধল গ্রামবাসী, সামবেদীয় কৌঠুমশাখাধ্যায়ী, সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাঙ্মণ। তাহার 
এক পৃরপুরুষ জনৈক অঙ্ল্লিখিত নাম গোঁড়রাজের নিকট হইতে হন্তিনীতউ্র নামক গ্রাম 
শাসন ন্বরূপ পাইয়াছিলেন । তীহার পিতামহ আদিদেব জণৈক বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহছিক 
ছিলেন পিতার নাম ছিল গোবর্ধন ) মাতা সাঙ্গোক। ছিলেন জনৈক বন্দাঘটীস্ব ব্রাহ্মণ কন্ত। ৷ 

তিনি নিজে বর্মন্বাজ হরিবর্মী এবং সম্ভবত তাহার পুঞ্জেরও মহাসন্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন। 
শিক্ষিত অঠিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি রার্থরীয় গ্রতৃত্েরও অধিকারী 
হইয়াছিলেন : ধর্মাচারনোদ্দেশে অনেক দীঘি ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার 
চেয়েও উল্লেখযোগ্য এই যে, সমসামদ্রিক কালে তাহার চেয়ে যুগন্ধর শাস্ত্র পণ্ডিত আর 
কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রদ্ধান্বৈত দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যাখাতা, কুমারিল ভরের 
মীমাংসা বিষয়ক মতামতের সঙ্গে পরিচিত, বৌদ্ধদের পরম শত্রু এবং পাবগুটবতগ্ডিকদের 
তর্কখণ্ডনে পট্, অর্থশান্ত্রে স্থপর্ডিত, আযুর্বেদ-অন্ত্রবেদ-তগ্্র-গণিত-সিদ্ধান্তে সুদক্ষ, জ্যোতিষে 
ফলসংহিতায় দ্বিতীয় ববাহ। তিনি হোরাশান্্ এবং ধর্মশান্ত্ সম্বন্ধে একখান! গ্রস্থ বচন! 
করিয়াছিলেন এবং ভট্টোক্ত ( কুমাবিল ) নীতি অনসরণ করিয়া! এক সহশ্র ম্যায় স্ীমাংস| 
সমন্ধীয় আরও একটি গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন”__ 

“বাঙ্গালীর ইতিহাস”-কার ডঃ নীহাররগুন বায় যে-প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়! 
উল্লিখিত গৌবরব-বাক্য লিখিয়াছেন, তাহারই আবির্ভাব ঘটিয়াভিপ বীরভূম জেলার লাতপুব 
থানার এক এতিহাসিক গ্রাম-_সিদ্ধলে ; সিদ্ধল গ্রাম অধুন1 শীতলগ্রাম নামে পরিচিত । 

এই প্রতিভ1 ভট্ট ভবদেব নামে খ্যাত। ইনি ছিলেন বঙ্গেশ্বর হবিবর্মার মহাঁসন্ধি- 
বিগ্রহিক অর্থাৎ 1৬117215661 601 2: 8700 ০৪০০১ ভবদেবের আদিপুর্ষ বেদগর্ত ৭৪২ 

গ্রষ্টাব্ে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন ও তৎকাণীন বঙ্গাধিপতি আদিশুবের নিকট হইতে 
বসবাস করিবার জন্য বটগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদগর্ডের পু বশিষ্ঠ বঙ্গেশ্বরের নিকট 
এঁতিহাপিক নিদ্ধল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ' দিন্ধল গ্রামেই এই শ্রোত্রিয় ব্রাক্ষণ বংশ 

নানান দিক হইতে শ্রীদমৃদ্ধিময় হইয়া উঠিয়। বঙ্গের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্বান লাভ কবিয়াছিল। 

দিদ্ধপ গ্রাম তৎকালে উত্তর রা়ের স্থপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ভবদেব ভট্রের বন্ধু বাচস্পন্চি 
মিশ্র ভবদেবের কুলপ্রশক্তি রচনা করিতে গিয়া এই গ্রাম প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 

“আর্ধ্যাবর্তভুবাং বিভৃষণমিহখ্যাতগ্র সব গ্রিমো ' 
গ্রামঃ 'সন্ধল এব কেবলমলঙ্কারোহস্তি রাঢ়াশ্রিয় ॥” 

সিদ্ধলে বসবানকারী সাবর্ণগোকব্রোত্তব এই ব্রাহ্মণকুল বেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 

বলিয়া “শ্রোত্রিয়” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহভারত বনপবে যক্ষ-যুধি্ঠির সংবাদে এই 

“প্রোত্রিয়' শব্দের অর্থভেদ করা হইয়াছে। সেইস্থানে বকরূপী মহাজ্ঞানী যক্ষ ধর্মরাজ 

যুধিঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,_“কেন সঙ্টকোত্রিয়ো ভবতি”**"। 

ধর্মবাঁজ ইছার উত্তরে বলিয়াছিলেন--"শ্রুতেন শ্রোত্রিয় ভবতি***-.*1”  তট্টভবদেব 

এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের সবশ্রেষ্ঠ রত্ব । ভবদেবের কুল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে উড়িয্যার 
ভূবনেশ্বরে বিবুসরোবর তীরের অনস্তবাস্থদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ বাচম্পতি সষ্ট প্রশন্তি-লিপি 

হইতে । এই প্রশক্তি লিপি হইতে তবদেবভট্রের যে বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিন্নক্প-__ 



২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বডি 

_-*সাবর্ণস্থনি (তদ্বংশে ) বেদগর্ভ বা! পরাশরের আবির্ভাব । বেদগর্ভের পুজ্রের নাম 
বশিষ্ঠ। বশিষ্টের তিনপুত্র-_মহাদেব, ভবদেৰ (প্রথম ) ও অট্রহাস। প্রথম ভবদেবের আঁট 
পৃত্র মধো সর্বাগ্রজ বাঙ্গ । রথাঙ্গের পুজ অত্যঙ্, অত্যঙ্গের পুর বুধ, বুধের পু আদিদেব, 
আদিদেবের পুজ্স গোবর্ধন। গোবর্ধনের পত্রী সাঙ্গোকা ও পুত্র ভট্রভবদেব।” 

ধরাশুরের রাজত্বকালে রাটীয় ব্রীক্ষণ দিগের মধো সর্বপ্রথম ( ৯০৬--৯৩৫ খুঃ) 
কুলবিধির প্রবর্তন হয়। ইহার পূর্বে বাটীয় ব্রাক্ষণগণ সকলেই শ্রোত্রির নামে অভিহিত 
হইতেন। ধরাশূর ব্রাঙ্মণগণকে 'কুলীন” ও ন্বচ্ছোত্রিয' এই দুই অংশে বিভক্ত করেন। 
তন্মধ্যে সিদ্ধল-গাঞ্িস্বক্টরোত্রিয়' আখ্যাপ্রাপ্ত হন। সুতরাং ভট্টতবদেব যে-কালে আবিভূত 
হুইয়াছিলেন তখন তাহার পিতৃপুকুষগণ “সচ্ছোত্রিয়' নামে আখ্যাত হইতেন। 

ইহার পূর্বে ভবদেব বংশ রাটী নামে পরিচিত ছিল। এীতিহাসিক প্রমাণ এইরূপ -_. 
যাহার! আদিশুরের পুত্র ভূশৃুরের সহিত রাঢদেশে আসিয়া বাস করেন, তাহারা বাটা নায্রে 
খ্যাত হুইলেন। তাহাদের নামে শাগিল্য গোত্রীয্ ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ, সার্ণ 
গোত্রীয় বেদগর্ভ, ভবদাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ ও বাৎসগোত্রীয় ছান্দড় । 

তুল্য:__শাগ্ডিল গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠ ভট্টনারায়ণ কবি: । 
দক্ষো২পি কাশ্ঠপ শ্রেষ্ঠঃ বাত্স্ শ্রেষ্ঠোইপি ছান্দিড় | 
ভরদ্বাজক গোত্র চ শ্রাহর্ষ হধবর্ধনঃ | 
বেদগর্ভোহপি সাবণে সববেহ্গ পবায়ণঃ | 

ভবদেব ভট্ট সাবর্ণ গোত্রের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেও তাহাকে কোথাও প্রবর করা হয় 
নাই । প্রথম ভবদেবকে হরিবর্মার অগ্রজ রাঢ়দেশে অন্য শাসন গ্রাম “হস্তিনী' দান করিয়া- 
ছিলেন। এই প্রথম ভবদেবের বৃদ্ধপ্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসন্ধি- 
বিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র “বালবলভীভূজঙ্গ' উপাধিধারী ভট্টভবদেব দার্থকাল 
হবিবমার্দেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাছহাব পরেও এই দীর্ঘায়ু বেদজঞ ত্রাহ্মণ তাহার পুত্রের 
উপদেশ দাতা ছিলেন। তাহার প্রশান্তি রচনায় বাচম্পতি লিখিয়াছেন,__ 

_-“বৌদ্ধ স্তোনিধিকুস্তসম্ভব মুনি: পাষগুবৈতত্ডিক প্রজ্ঞাথগুন 
পণ্ডিতেহয়মবনৌ সবজ্ঞ লীলায়তে ॥ 
শিদ্ধান্ত-তস্ত্র গণিতার্ণব পারদৃশ্বাবিশ্বাভুত 
প্রসবিতা ফলসংহিতাস্থ। কর্তী স্বয়ং গ্রথয়িতা চ 
নবীন হোরাশাস্স্য যঃ স্কটমভূদপরে! বরাহঃ ॥ | 
যো ধর্মশান্ত্র পদবীষু জরন্রিবন্ধা নন্দীচকার রচিতোচিত সতগ্রবন্ধ £॥ 
সব্যাখ্যায়া বিশদয়ন্মুনি ধর্মগাথা: স্মাতক্রিয়া বিষয়সংশয়মূন্মমার্জ ॥ 
শীমাংসামূপায়ঃ স খলু বিচিতে! যেন ভট্রোক্তনীত্যা ঘত্্র নতাক়্াঃ সহম্বং 
রবিকিরণসম] ন ক্ষমন্তে তমাংসি। কিং তুম্না সীয়ি সায়া সকল কবিকলা স্বাগমেহত্র শান্তরেফামুবে দাস্ত্রবেদ প্রভৃতিযু কতধীর দিতয়োহমে ॥ 
যস্ত খলু বালবলভীভূঙঙ্গ ইতি নাম নাদুতং কেন।” 

যে ভট্টভবদেব সম্পর্কে বঙ্গাধিপতি হরিবর্মা এইরপ প্রশত্তি রচনা করাইয়া ছিলেন, 
তাহার কুলপরিচয় তর্কাতীত নহে। কেননা জয়স্ত বা আদিশুর নামীয় নূপতির অস্তিত্ব 
বিষয়ে এতিহাসিকগণ আজিও নি:সন্দেহ নহেন। এমতাবস্থায় প্রামাণ্য শুধুমাত্র শ্যামাদাসী 
ডাক” নামক একটি কুলজী পুস্তিকা। ইহাতে ভবদেবের পৃৰপুরুষগণের বাঢ়বা বঙ্গে আগমণ বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ আছে-_ 
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রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম। 

গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম ॥ 
আদর করিয়া আনে খষি পঞ্চজন । 
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র করিল ( আ ) গমন ॥ 

আদিত্যশুর বা আদিশৃর কোথা হইতে এই পঞ্চগোত্র (ব্রাহ্মণ ) আনিক্বাছিলেন পেই 
বিষয়েও দ্বিমত প্রচলিত। একদল বলেন পঞ্চগোজ্র কনৌজ হইতে আসিয়াছিলেন, অপরদস 
পঞ্চগোত্রকে কোলাঞ্চ হইতে আনিবার পক্ষপাতী । বৌদ্ধবিদ্বেষী বঙ্গাধিপতি মহাশৈব 
শশংকে বুদ্ধগয়ার অক্ষয় বটবুক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন__-ইতিহ্বাসে একথার উল্লেখ 
আছে। এই অপরাধে নাকি শশাংক মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হন । তথন প্রায়শ্চিত্ত কর- 
ণোগ্যেশে শশাংক কনৌজ হইতে পঞ্ব্রাঙ্মণ আনাইয়াছিলেন। শশাংক হইতে আদিশুর 
দুইশত বৎসরের ব্যবধান । ইতিমধ্যে শশাংক আনীত ব্রাঙ্মণগণ পুনর্বার খেদবিস্বত হইপেন, 
বৈদিক ক্রিয়াকা্ড বৌদ্ধপ্রভাবে বিনষ্ট হইতে বসিল, তাই আদ্দিশুর কনৌজ হইতে পঞ্চজন 
বেদজ্ঞ ব্রা্ষণ আনিলেন। আদিশুর আনীত ব্রাঙ্মণেরা বেদ-ভুলিকয়্াছিলেন এমন প্রমাণ না 
থাকিলেও পুনর্খীর বল্লালসেন-কৃত বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠানে কনৌজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণের 
যোগদানের খবর পাওয়া যায়। অবশ্ত কনৌজ ও কোলাঞ্চ লইয়! পণ্ডিতগণ বিরোধ 
করিয়াছেন । 

মহেশ্বরমিআের “নির্দোষকুলপঞ্রিক।” হইতে কোলাঞ্চ যে কান্যকুজ নহে তাহার 
আভাষ পাওয়! যায় । সাবর্ণ গোত্রজ স্থবিখাত বেদগর্ভের পুত্র বিষু, তৎপুত্র শর্ণি, তৎপুত্ 
কোল, কোলের ছৃইপুত্রব ধীর ও ধুরদ্ধর | ধীর বাটীয় বহিলেন, ধুরদ্ধর দাক্ষিনাত্য (কোপাঞ্চ- 

কলিঙ্গদেশ ] হইলেন । বামন শিবরাম “তকোলাঞ্চকে কলিঙ্গ বলিয়াছেন। পরবতা 
পণ্ডিতগণ ইহাকে কান্তকুব্জ মনে করিয়াছেন । সুতরাং মহেশ্বর মিত্রের অনুমান অশ্রদাৰে 
ভবদেব ভট্ট হইলেন রু'টীয় ধীরের বংশধর । বীর হইতে কত প্রজন্ম পরে ভটু ভবদেবের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহ] মহেশ্বর কথিত-বংশলতিকায় নাই এবং ইহার পক্ষে ভুবনেশ্ববে 
প্রাপ্ত ভবদেব-প্রশস্তি লিপি হইতে কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। 

ভবদেবের বংশ লইর়! যেমন এতিহাসিক ও পগ্ডতগণ একমত নহেনঃ তেমনই 
ভবদেবের-ওপীধিক “বালবলভী' নগর বা রাজ্য লইম্বাও বনহুমত প্রচলিত আছে । হরিবর্ম! 

একাধারে বঙ্গ-উতৎ্কলের শাসনদণ্ড হাতে লইয়াছিলেন | “বাঙ্গালীর ইতিহাস”-কার ভঃ 

নীহার বঞচন রায় বলিয়াছেন বালবলভীবাজ্য হুইল মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ । ইহা 
উৎকলসমীপবর্তাঁ বলিয়া তিনি এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন মনে হয়। অপরপক্ষে ডঃ 

বাখালদ্লাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার “বাঙ্গালার ইতিহাল” ( ১ম খণ্ড) গ্রন্থে লিখিতেছেন-__ 

* ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং 'বামচর্িরিত” ব্যতীত ভবদদেবভক্ট বিরচিত পপ্রারশ্চিন 

প্রকরণ” “তন্ত্রবন্তিক টীকা” নামক গ্রস্থঘয়ে তাহার 'বালবলভীতভূজঙ্গ' উপাধিতে বালবলভীর 

নাম পাওয়। যায় । বঙ্গদেশে বর্তমানে “দেবগ্রাম” নামে বন্ুগ্রাম "আছে স্থভবাং 'দেবগ্রা? 

বা 'বালবলভী? যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে ন1।” 

ভঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব উদ্ধৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় অন্য কেহ বালবপভী 

নগর নদীয়ার় অবস্থিত এই কথা বলিয়াছেন। যাহাই হওউক বালবলভী রাজ্য বা নগর 

আজিও অনির্ণাতই রহিয়া গিয়াছে । ভবদেবের জন্ুস্থল লইয়াও অতত্ত: দুইটি মত 

পাইতেছি। তাবৎ এরতিহাসিক হইতে আর্ত করিয়া বীরভূম রত্ব-পণ্ডিত হরেরুষ্ণ 

সাহিত্যবত্রব মহাশয় পর্যস্ত সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন তবদেবের জন্মন্ভূমি 
সিদ্ধল-গ্রাম হইল উত্তর বাঢ়ার বীরভূম জেলাস্তর্গত শীতলগ্রাম। কিন্ত “হুগলী ও হাওল্ডার 
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ইতিহাস” প্রণেতা বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশর হুগলী জেলার “মিধংলা” নামক একটি প্রাচীন 
গ্রামকে এতিহাসিক 'সিহ্ধল' গ্রাম বলিয়া মনে করিয়াছেন। হয়ত তিনি তুবনেশ্বর- 
প্রশস্তির এই পঙ্ক্তিটি বিশেষভাবে অনুধাবন করেন নাই-_ 

__'বাঢ়ায়ামজলামূ জাঙ্গলপথগ্রামোপকঠস্থলীসীমান্থ 
শ্রমমগ্রপাও্পরিষ, প্রাণাশায় প্রীমনঃ ॥ যেনাকারি জলাশয়; 
পরিসরন্নাতাতিজাতাঙ্গনা বক্তা প্রতিবিজমধুপীশৃন্ঠাজিনীকানন: | 

এই পও.ক্তিতে বাঢ়ের 'অজলা, ভূখণ্ডে ভবদেবকৃত জলাশয়ের শোভ1 বর্ণনা করা 

হইয়াছে । অজল! কংকরাকীর্ণ প্রাস্তর বীরভূমে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, হুগলীর শ্যামল 

অবয়বে সেইরূপ নহে। 

ভবদেব ভটের আদিপুরুষ বেদগর্ভ পরাশর নামেও পরিচিত ছিলেন। তৎংপুঞ্র 
বশিষ্ঠ হুগলীব আদিসপ্তগ্রাম বন্দর হইতে জল যানে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া ভোটদেশ 
গিয়াছিলেন বলিয়া হুগলীও "হাওড়ার ইতিহাস” প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই 
বীরভূমের তারাপীঠে তাবাসাধনার বীজ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। এরই নামান্ছু- 
সারে 'বশিষ্ট-কুণ্ড'র নামকরণ হইয়াছিল । বশিষ্ঠই সিদ্ধপ গ্রামের শ্রোততিজ় ব্রাহ্মণকুলের আদি- 
পুরুষ। বশিষ্ঠ তনয় অট্রহাস লাতপুর সন্নিকট ফুল্পরাসতীপীঠের প্রবর্তা এবং সেইহেতু 
এই সতীগীঠ 'অউ্হাস, নামে প্রসিদ্ধ। অট্রহাস হইতে ষষ্টপুরুষ পরে ভবদেব ভর সিদ্ধল- 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও পিতৃপুরুষদিগের স্বতির সম্মানার্থে ফুল্পরাপীঠের 
দক্ষিণে এ্রতিহাসিক “দেবীদহ” খনন করাইয়াছিলেন। পূর্বকালে দেবীদহ হইতে ভট্ট- 
ংশীয় সমুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ নৌকাযোগে কোপাই নদীপথে পাড়ি জমাইতেন। আজিকে 

দহও নাই, সেই জলপথও নাই । 

ভট্ট ভবদেব যে সকল গ্ররস্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন সেইগুলি হুইল-_ব্যবহার তিলক, 
কর্মাহুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, সম্বন্ধ বিবেক, শবস্থতকালাশোচ-প্রকরণ, হোরা! 
শান্্। কর্মহ্ষ্টান পদ্ধতি তিনভাগে বিভক্ত-(১) দশকর্ম পদ্ধতি (২) সংস্কারপদ্ধতি 
(৩) ছান্দোগপন্ধতি। : সম্বদ্ধবিবেক গ্রশ্থ মতে বিবাহে পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা সম্বন্ধে 
বিচার করা হইয়া থাকে। শবস্থতকালাশৌচপ্রকরণ__জাতকাশৌচ ও ম্ৃতাশোচ 
প্রভৃতির আলোচন! গ্রস্থা ইহাদের মধো “বাবহার তিলক" গ্রন্থের কোন পুথি অদ্যাবধি 
পাওয়া যায় নাই। তবে রঘুনন্দন, মিত্মিএ এবং বর্ধমান প্রসৃতি পরবর্তা স্থতি 
কর্তারা এই গ্রন্থের নান! মতামত উদ্ধার করিয়াছেন তাহাদের রচনায়। প্প্রয়শ্চিত্ত- 
প্রকরণ? গ্রন্থে ভবদেব প্রায় যাটজন পুর্বগামীদের মতামত উদ্ধার করিয়া ছয়প্রকারের 
অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাংল! 
ও বাংলার বাহিরে প্রতৃতি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল । পরবর্তাকালে বেদাচার্য, 
নারায়ণ ভট্ট এবং গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশান্ত্র রচয়িতারাও ভবদেবের মতামত 
উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন। “ছান্দোগ্য কশ্নাহুষ্ঠান” পদ্ধতি সায়ব্দৌয় ম্বজবর্ণের 
সংস্কার সববদ্ধীয় গ্রস্থ। গর্ভাধান, পুংসবন, শীমস্তোয়ন্নয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া যোল- 
প্রকারের সংস্কারের আলোচনা এহ গ্রন্থে আছে। 

এই সংস্কারগুলি ভট্টভবদেবের ন্যায় অমিতঘশ! প্রবলপ্রতাণান্বিত পণ্ডিতকেও 
একপ্রকার, লোকভয়ে দেঁশাচারকে প্রাধান্য দিবার জন্যই বেদাদি হইতে শ্লোকসংগ্রহ 
করিয়া তৈরী করিতে হুইয়াছিল। ভবদদেবভট্ট (১১ শতক ) এবং পশ্ডুপতি (দ্বাদশ শতক)-_ 
এরা সামর্বেদঃ যজুর্বেদ এবং খক্ৰেদ হইতে হন্দর সুন্দর হুক্তগুলিকে উদ্ধৃত করিয়া 

_ঘেপদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন সেই হিসাবেই পরবর্তা পণ্ডিতগণ সমাজে দশকর্মক্রিয়া 



ংখ্যা £ ৩য় বালবলভীভূজঙ্গ ভর ভবদেব মী 

করিলেও, কতকাল পূর্বে হইতেই অন্তত: পূর্বভারত তো! বটেই আরও কিছু কিছু 
ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ এই সব বেদ স্ুক্তির স্মরণে দশকর্মের অনেক কাজকে গৌণই মনে 
করিতেন, তাহার! সকলের উর্ধে দেশাচারকেই বড় করিয়াছিগেন। তাই বিবাহে 
সীমস্তোল্নয়ন অনুষ্ঠানে সি দুবকে আর্য আচারের জাতে তুলিতে ভবদেব ও পশ্জপতিকে 

কত না শ্রম করিতে হইয়াছিল। টৈদিক শব্দের শ্রুতি সাম্যে মিল চয় এবং শব্দ 
চয়নের মধ্যেও কিছুটা ঘেসিয়া থাকে এইরূপতাবে বেদস্ুতক্িকে সংগ্রহ করিয়া তাহা- 
দের পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়্াছেন। উভদ্বেই “শিষ্ট সমাচাঁঝাং* বলিয়া বর 
কর্তৃক বধূর সীমস্তে সিঁদুর দানের উপদেশ দিয়াছেন। নিকপায হইয়াই তাহারা এই 
কার্য করিয়াছিলেন, কারণ.-_-“উদর নিমিত্তং বত কৃত বেশ” 

এই দেশে বাস করিতে হইবে, অথচ এইদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে 
'বুমণী-পুরুষে'র ঘরসংসারে কুমারী, সধৰা, বিধবা চিনিতে পারা যাইবে না_সে কেমন 
কথা? তাই দেশাচারকে মানিয়া লইয়াই “শিষ্টসমাচারাঁৎ* বলিয়া একটা কৈফিয়ং 
অবশ্যই টানিতে হইয়াছে । শিক্ষিত পুরোহিত এই প্রশ্ত্রে চুপ কবিয়া থাকেন, অশিক্ষিতের 
অন্য কথা। 

ভট্টভবদদেব ও পশ্ডপতি বড় ্বন্দপন কৌশলে পিদূর দানের ব্যাপারটিকে বেদগন্ধী 

সংস্কৃতগন্ধী করিয়। নিজেদের পদ্ধতি রচন! করিয়াছেন। খক্বেদের ৪র্ষ অগুলের ৫৮ 
জ্যক্তে ৭ম মন্ত্র এবং ধর্জবেদের ১৭ অধ্যায়ের ৯: মন্ত্রে একজে এইবপ গাঁখিযীছেন-- 

সিদ্ধোরিব প্রধবৰে শৃখনাসে! 
বাত প্রমীয়ঃ পতয়স্তি য হবা; 
গ্বৃতশ্য ধারা অকরুষো ন বাজী 

কাষ্ঠাভিন্দনপ্মিভিং পিশ্বমানা: | 
ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ :-*বেগবতী নদী যেমন উচু থেকে নীচুতে নামার সময় প্রবল 
হয়ে, তরঙ্গযুক্ত হয়ে ঝাপিয়ে পড়ে, তার বেগ যেমন বাযূর বেগকে « অতিক্রম করে, 
অথবা প্রবগ গতি ও লোহিত বর্ণের অশ্ব যেমন হঠাৎ দৌড়বার সময় নিজের 
বেগে কাঠের বুত্টি ভেদ করে, তেমনি মহাবেগে এই খ্বৃতধারা জলত্ত আগুনের উপব 
ঝাপিয়ে পড়ছে ।” বলা বাহুলা উদ্ধৃত স্ক্তনিচযম কোথাও লিদুব সাজের বিন্দুমাত্র 
আভান নাই অথচ “সিদ্ষোবিব' শ্রুতি সাম্যে পিদূর হইয়াছে । ভৃজঙ্গ হটয়াও ভব- 
দেবকে দেশাচানকে বড় করিতে গিয়া! ছলনাশ্রয়ী হইতে হইয়াছিল। 

অথচ ভবদেবের জীবনীকারগণ বলিতেছেন--*তিনি খধিগণপ্রণীত ধর্মশাস্সকলেৰ 

সংস্কার সাধন কবিয়া স্মার্তক্রিয়া বিষয়েব সংশয় দূর করিয়াছিলেন |” 
আব একস্থানে ভবদেব সম্পর্কে এইব্ূপ গৌরববাকো লিখিত আছে -_-“ভবদেব 

ও রাঢ়ান্তর্গত তৃতিশ্রেষ্ট-বাসী নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্ষের স্তা বৌদ্ধমত খগ্ডুন করিয়া 
বৌঁন্ধজলনিধির অগন্ত্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।”” বস্ততঃ বৌদ্ধগণের নিকটেই 
তবদেবভট্ট “ভূজু” স্বরূপ ছিলেন, আর বেদচানী পত্ডিতকুলে তিনি ছিলেন চাঁনক্য 
প্রতিম। 

বিজয় সেনের কালে এই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ এতদূর বিত্তশালী হইয়া! উঠিয়া 

ছিলেন যে, _-পত্রাক্ষণরমণীগণ মুক্তা, মরকত ও বৃত্বাদি অতিম্থলভ জ্ঞান করিতেন।” 
পণ্ডিত হরেক সাহিতারত্ব জাই ভতবদেবকে “তষ্টরাজ1” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
বীরতূম ভট্টভবদেবের জন্য গৌরব বোধ করিতে পারে-_-ভবদেব সমগ্র রাঁচভূখণ্ডের 
সম্মান বক্ষা করিয়াছিলেন । নিগ্রস্থগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বেদাচারেবস্পুশ 

প্রবর্তন করিয়াছিবেন। 



॥ জনগণের বিশ্ববিদ্ালয় £ গ্রন্থাগার ॥ 

গণশিক্ষার অন্ততম প্রয়োজনীয় মাধ্যম গ্রন্থাগার । তাই বামফ্রণ্ট সরকাবের 

সামগ্রিক শিক্ষানীতিতে গ্রস্থাগার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুকত্ব আরোপ করা হয়েছে। 

শুধু মুষ্টিমেয় মাস্ষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়-_ শ্রমিক, রুষক. ও অন্থান্ত 

জীবিকাশ্রয়ী মানষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্টে বর্তমান সরকার 

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সরকার সাহায্া করে আসছে। 

গত ছ'বছৰে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাঞ্ধ গ্রস্থাগারের সংখ্যা ৭৬২ থেকে বুদ্ধি 

পেয়ে হয়েছে ২৪১০টি। এই সময়ে রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কর! 

হয়েছে মোট প্রায় ১৭ কোটি ৫€* লক্ষ টাক1। গেলা, মহকুমা এবং গ্রামীণ গ্রস্থাগারগুলির 

বাহিক অনুদান পাঁচ হাজার, তিন হাজার এবং ছয়শত টাকার পরিবর্তে বাড়িয়ে যথাক্রমে 

পঞ্চাশ হাজার, দশ হাজার এবং চার হাজার টাকা কর! হয়েছে। 

১৯৯৯ সালে প্রবন্তিত গ্রন্থাগার আইন এবং পরবর্তীকালে এই আইনের কয়েকটি 

সংশোধনের মাধ্যমে গ্রস্থাগাবগুলির সুষ্ঠ পরিচালনার বাবস্থা! কর! হয়েছে । গঠিত হয়েছে 
পৃথক গ্রন্থাগার অধিকার এবং রাজ্য গ্রস্থাগার সংসদ । 

রাজ্যের বিতিষ্ন জেলার শিক্ষায় অনগ্রনর এলাকয় সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থাগার 

বাবহারেব স্ববিধা সম্প্রনারিত হয়েছে । পাঠক সাপারণের সামাজিক চেতনা, জীবন 'ও 

জীবিকার ক্ষেত্রে জানবুদ্ধির সহায়তা করেছে এই গ্রস্থাগারগুলি। 

সর্বস্তরের মাহুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, জনগণের অফুরন্ত জিজ্ঞাসার জান- 
ভাণ্ডার এই গ্রস্থাগার। অজানাকে জানার অন্ত শিশুমনের অপরিসীম আগ্রহের কথা 

স্মরণ রেখে রাজা সরকার সম্প্রতি প্রায় ৪০ লক্ষটাকা বায়ে ৮৩৭ টিপাঠাগারে শিশুদের 

জন্য স্বতস্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশুদের জন্ত এরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অভিনব । 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সক্গ্রলারণের ফলে সমাজপেবী মাচুষের উপর এক গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত 

হয়েছে । সকলের সম্মিশিত প্রয়াসে গ্রস্থাগারের সঠিক ব্যবহারের সাহায্যে শিক্ষা ও 

ংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনাকে সার্ক করে তুলুন । 

॥ পশ্চিসধজ সব্মকার ॥ 



বাংলার এক অনাবিষ্কত কবি ? প্রাণরাম 
পন্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সহদয় সাহিত্যান্থরাগী, গবেষক ও সাহিত্যের এঁতিহামিকদের প্রচুর শ্রম, কৌতুহল, 
উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এ যাবৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু পুরোণো। 
পুথি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি এ কথা নিষ্বিধায় বলা যায়, বাংলা- 
দেশের সুদুর গ্রামাঞ্চলে বহু প্রাচীন পুথি আজ পর্যস্ত অনাকিষ্কিতই রয়েছে । আর সে 
সব পুথি কালের করাল গ্রাসে আজ বিন হতে চলেছে। ধীাত্বা এসব জিনিসের 
মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন না, তারা পুধিপত্র অবহেলায় অনাদরে বস্তাবন্দী করে 
ফেলে রাখেন এবং এক সময় অনাবস্তক বোঝা ভেবে জলাশয়ে বিসজিত করেন। 
সাহিত্যের ইতিহাসে এটা যে একটা বিরাট অপচয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

বর্তমান প্রাবন্ধিক জগন্্রাম্মী রামায়ণের মূল পুথি অন্তেষণকালে বাঁকুড়া জেলার 
মেজিয়া থানা অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ধর্মদান বন্দেযোপাধ্যায়ের গৃহে এমন একটি 
শিবমঙ্গল পুথির সন্ধান পেয়েছেন যে পুথি এবং তার বচয়িতা বাংল সাহিতোর 

ইতিহাসে ( মধ্যযুগের ) আজ পর্যস্ত অপরিজ্ঞাত। ছু:খের বিষয়, কবি প্রাণরাম রায়ের 
এই শিবমঙ্গল পুথিটি ছিন্ন, খণ্ডিত ও কাটদষ্ই স্থতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে পুিটির 
বিশেষ গবেষণার কোনো অবকাশ নেই। পুখিটিতে প্রাপ্ত পৃষ্ঠা সংখা ১, ৩-১৯ 
১৮, ২০১ ২৩-২৪। প্রথম পৃষ্ঠা ছাড়া অন্তান্ত পৃষ্ঠায় ছুদিকে লেখা রযেছে। (উদ্ধৃতি 
আলোচনার সময় তাই পষ্ঠার প্রথমদিকের আলোচনায় আমরা 'ক' অংশ এবং 
শেষাংশের আলোচনায় থখি' অংশ বলে উল্লেখ করবো । ) 

কবির ভাষায় কাব্যটটির নাম_-“শিবলীল। সিন্ধু”। কাঁব্যটিতে কবি বংশ-পন্সিচন় 
দেশ-পরিচয় গ্রাম-পরিচন্ন, পিতৃমাতৃ-পর্িচয় হুঠুভাবে দিয়েছেন। পুখির শেষাংশ না 
পাওয়ায় পুথিটি মুল কিংবা নকল বোঝার উপায় নেই কান্ণ অন্ুলেখকেরা সাধারণতঃ 
পৃথির শেষাংশে নিজেদের পরিচয় দিতেন। এছাড়া পুধি সমাপ্তির সাল তারিখও 
পাওয়] যায় নি। তাহলেও আমর! কবি ও তার কাব্য রচনাব একটা আহুমানিক 
কালমীমার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। 

সা ০ ক 

কবি প্রাণরামের প্রাপ্ত পুধিটির গ্রথম ও নবম পৃষ্ঠায় কাব্য-পরিচয়বংশ-পরিচয়,দেশ ও 
গ্রাম পরিচয় রয়েছে । প্রথম পষ্ঠাক় কাবা পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন : 

“শিবলিল] সিন্ধু অতি অপার । 

বণিবাবে মতি হছ্যে আমার ৪৮” (প্রাপ্ত পুথি-পৃষ্ঠ। ১) এরপর কৰি নিজের বংশ- 

পরিচয় প্রদান গ্রসংগে প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলেছেন £-- 
“পিতামহ মহাশয় নাম রঘুনাথ বাহ 

তাহার আত্মজ হয় ছয়। 
য্যে্ শে কনিষ্ঠক্রম বলি তা শতার নাম 

| শভামধ্যে দিএ পন্রিচন্ত 8৮ ( পৃষ্ঠা-১ ) 
এবং শেষে বলেছেন £ “জিগন্দ্রাম শে পিতৃব্য অন্ভূত করিলা কাব্য 

সংঙ্গ| অদৃতূত রামায়ণ 
তারপর ছুর্গাপ্রাতে মনোহর শ্রবণেতে 

দুর্গা পঞ্চবাক্রির বর্দন ॥* ( পৃষ্ঠা-১) 



২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ১৯৯ 

বঘুনাথ রায় ছিলেন কবির পিতামহ। এই রঘুনাথের ছয় পুত্। কবি রঘুনাথের 
চতুর্থপুত্র রাধাকান্তের পুজ ও রামায়ণ রচয়িতা বিখ্যাত কবি জগন্রাম রায়ের (রঘুনাথের 
দ্বিতীয় পুত্রের) ভ্রাতুণ্পুত্র ছিলেন। রামায়ণ রচগ্লিতা প্রখ্যাত কবি জগন্্রামের রামায়ণ 
ও দুর্গাপঞচরাত্রির উল্লেখ কৰি প্রাণরাম এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন-- 
কবি জগদ্রামের জোর্ঠ পুত্র কবি রামপ্রসাদ পিতার আদেশেই রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্ি 
কাব্য পরিপমাগ্ত করেন । 

নস ক স 

কবি পুনরায় নিজের দেশ-গ্রাম বংশ-পরিচয় প্রসংগে নবম পৃষ্ঠায় বলেছেন £ 

“পঞ্চকুট রাজা ধরা পরগণে মহিসার! 
উত্তর! সে দামোদর নদি। 

গুঁলুই গ্রামেতে গেহ মে! জিঙ্ো! পিতামহ 
বঘুনাথ বায়ের অবধি ॥ 

বাক্স বাধাকাস্ত তাত নিরস্তর সিতানাথ 
্বরূপ প্রকাশ জাব হিদে। 

দ্বিজ প্রাণরাম ভণে শিবের মঙ্গল পানে 

য্যষ্ঠ স্থত শ্রুগুকু প্রশাদে ॥” (পূ. ৯ খে)) 
পঞ্চ কোট বাঞ্যের অধীন মহিসার! পরগণার ভুলুই গ্রামে কবির বাস। গ্রামটির 
উত্তরে দামোদর নদী প্রবাহিত। বঘুনাথ রায় তাঁর পিতামহ, ধার অস্তঃকরণ সর্বদা বাম 
নাম জপে তৎপর সেই রাধাকাত্থ রায় ভার পিতা এবং গুরুপ্রসাদ তার জোষ্ঠ পুত্র। 

আমর] পূর্বেই উল্লেখ করেছি, খণ্ডিত ও ছিন্ন পুথিটির দ্বিতীয় পৃ! পাওয়া 
যায় নি। তৃতীয় পৃষ্ঠার গণেশ বন্দনা ও সরস্বতী বন্দনা রয়েছে । কবির গণেশ বন্দনা 
অংশটি সরস কবিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে : 

“ৰন্দে। দেব লম্থোদর জাব নামে বিজ্ষ দুর 
_ বিনায়ক দেবের প্রধান ।*** ০৮৮ (পুত কে)) 

শেষে কবি বলেছেন ; | 
“পড়ান্থনা নাই জানি তবে দেব গুণমণি 

মোর মনে বড় হল নেসা।” (এ ) 
“তব তাত প্রীতে কাব্য হত্যে অতি সমভব্য 

তুমার ও চরণ ভরসা ॥” (পৃ. ৩ (খ)) 
কবি বৈষ্ণবস্থলভ বিনয় বশতঃ নিজেকে এখানে মূর্খ বলে দীনতা প্রকাশ করলেও 
প্রাপ্ত পুথিতে তার প্রচুর পাত্ডিত্য ও শান্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়৷ গিয়েছে। 

অত:পর কবি সরহ্থতী বন্দনাংশটুকু ও মধুর কবিস্ব-মপ্ডিত করে রচনা করেছেন : 
“ৰঙ্দো মাতা সরস্বতী ও পদে করি জে নতি 

জুন মাতা কমল আসন] 
অজোনি সম্ভব! মাতা বিষুবক্ষস্থল ন্ছ্তা 

দয়া! করি পুরহ বাসনা ॥” ০০৯ ৯৬০০০৪ ( পৃ ৩ (খ)) 

চতুর্থ পৃষ্ঠার শুরুতে কবি পিতৃ-মাস্ বন্দনা করেছেন £ 

“বিমল! নির্শলা মাতা ক্বায় রাধাকান্ত পিতা 
ছুই! পদে অনংক্ষ প্রপতি।”********* ( পৃ, ৪ কে)) 



খা £ ৩য় বাংলার এক অনাবিষ্ভীত কবি £ প্রাণরাম ২৯ 

এরপর কবি নিজেকে চঞ্চলচিত্ব, প্রণ্যহীন ও নরাধম বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি 
নিজেকে তীর্থ পর্যটনে অক্ষম এবং দারিজ্রাবশতঃ দানধর্মে অপারগ বলেও উল্লেখ 

করেছেন £ 
“নাই মোব পুণ্যলেস ফিরিবারে দেসে দেস 

সক্তিহিন তির্থ পঞর্জ্যোটনে । 
ধনছিন দিতে দান তবে কিসে পরিজ্রাণ 

স্রন নিজ বলি বিববণে ॥” (পৃ. ৪ (ক)) 

আর তাই পাপক্ষয় মানসে কবি পিতা-মাতার াশীবাদ শিরোধার্ধ করে এই শিব- 

লীলা সিন্ধু কাব্য রচনাবপ পুর্ণ্যক্ে ব্রতী হয়েছেন। কারণ কবির মতে £ 

'স্বরনদি গঙ্গা জেন শিবলিপামত তেন 

অতিন্িপ্ধ ত্রিতাপ নাসয় ।”*---৮০০০ ( পৃ. ৪ (খ)) 

অতঃপর পুথিটির পঞ্চম পৃষ্ঠার সুকতেই নারদ ও নারায়পের কথোপকথনের মাধ্যে 

কাব্যটির সুচনা করা হযেছে । নারদ কলিযুগের দুষ্র্দ ও ছুরাচারের শিল্তৃত বিবরণ 

দিয়ে নাবাঁয়ণের কাছে জানতে চেয়েছেন এ থেকে সাধারণ মান্থষ কিভাবে নিষ্কৃতি 

পাবেন? (কবির এ অংশটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ভাষ্যানখাদ হলেও কৰির মৌলিকস্বও 

রুতিত্ব সমভাবে ধর] পড়ে।) নারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্নভগবান বললেন : 

নারদ কহিলা এ বিবরণে । 

উত্তর তার দেন নারায়ণে ॥ 

ব্রহ্মবৈবর্তের স্থত্র লইয়া । 
গান জে শিব মঙ্গল কহিয়া ॥” ১ পণ ৫ (খ)) 

এরপর নারায়ণ অপুর দৈতোর কাহিনীর উল্লেখ করেন। ত্রিপুর দৈত্য দেবরাজ 

ইন্দ্রের রশ্বর্বও পরাক্রম দর্শন কৰে পরশ্রকাতরতাবশতঃ দৈত্যগুক শুক্রের শরণাপন্ন হলে 

গুরু তাঁকে ইঞ্মন্ত্র জপ করতে বলেন। কালক্রমে ত্রিপুব দৈত্য ইষ্টদেবের কাছে জিপুবের 

( অর্থাৎ তিন ভুবনের ) অধিপতি হবার বর লাভ করেশ। তখন দৈত্যগুকু শুক্রের পরামর্শে 

মহাঁবলশালী দৈতা দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । কবি প্রাণরাম অপূৰ 

কবিত্বে দিবাঅস্ত্র, সৈন্য-সামস্ত, অশ্ব-হস্তী ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণের বণনা দিয়েছেন। 

ক স ৬৬ 

অত:পর দেবগণের সঙ্গে, বিশেষ করে দেবরাজ ইন্জের সঙ্গে, ভিপুর-দৈত্যের বাছাই 

সৈন্তদের প্রচণ্ড সংগ্রামের চিআ কবি প্রাণবাম এাণবস্ত ভাবেই গরকেছেশ। উভয় পক্ষেরই 

তুমুল সংগ্রামে দশম পষ্ঠাি পরিপূর্ণ। অবশেষে : 

“ক্ষুধা ব্রিসা পৰিহরি জতেক অমর । 

দ্বেবমানে বছর্দিন করিলা সমর ॥* (পৃ ১* (খ)) 

কিন্তঃ “ইষ্বরে মহাস্থর বলবান হলঃ । এ 

আর তাই সে--“সমবে অমর ভূপে পরাতব কগয ॥* এ 

দেবরাজ ইন্জ্রকে পরাজিত করার সঙ্গে সঙ্গেই জিপুর স্বর্গের অধিকার লাভ করলেন এবং 

অর্লার়াসেই অন্থান্ত ছুটি ভুবন অচিরেই নিজের দখলে এনে ত্রিপুরের অধিপতি হয়ে বসলেন। 

এদিকে পরাজিত দেবরাজ ইন অন্যান্ত দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্বন্ত 

দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলেন এবং মহাবল জিপুর দৈত্যের হাতে নিজেদের ভুর্দশ! ও 

শেষে পরাতবের কথ। বর্ণন! কবলেন। 
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একাদশ পৃষ্ঠার শুরুতেই দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাগণকে আশ্বস্ত করে দেবাদিদেব 
মহাদেবের শরণাপন্ন হতে বলেছেন £ 

পপুনর্ধ্বার বৃহস্পতি দেবগণে কন। 
সমাদবে সেব সন দেব ভ্িলোচন ৪৮ (পৃ. ১১ (ক) ) * 

অত:পর দেবগুক দেবতাদের কাছে দ্েবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা! করতে 

লাগলেন । বুহস্পৃতি দেবতাদের বজেন-_পৃর্ে পক্ষীবাজ গকুড়ের ভে ভীত নাগরাজ, 
মহাদেবের শরণাপন্ন হুলে মহাদেব ত্বীকে অভয় দিয়ে নিজে অহিভূষণ হলেন। স্থতবাং 
গরুড়ের গর্ব খব হোল । আর তাই: 

“সরণাগতের প্রতি করুণার সিন্ধু । 
আহ্তোস দেব ভোলা অতি দিনবন্ধু ॥” (পৃ. ১১ (ক)) 

দেবগুরু পুনরায় দেবতাদের ব্যাধের কাহিনীটি বর্ণনা করেন। মহাদেবের আশীবাদে 
নীচাশয় পশুঘাতক ব্যাধ মৃত্যুর পর কেমন শিবলোকে প্রয়াণ করেছিল দেবগুরু বৃহস্পতি 
তার দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেছেন । অতঃপর মহাদেব বন্দনাস্তে দেবগুর বলেন- দেবতাদের 

উচিত অবিলদ্ধে মহাদেবের শরণাপন্ন হওয়া । আর মহাদেবের হস্তেই যে ত্িপুরদৈতা ধ্বংস 
হবেন-_সে নির্দেশ ও তিনি দিয়েছেন £ 

“সতে মেলি গমন সে করহ সন্ভবর। 

কারে সানুকুল করি মাগ্যে লাঞ্ড বর ॥ 
আমার এ উপদেস স্থন সব স্ুবব। 

তার করে দ্ধংস হবেক্জিপুর অস্থরু ॥” (প্. ১১ (খ)) 
গুরুর আদেশে দেবতাগণ মহাদেবের উদ্দেশ্যে গমনকালে চিন্তা করলেন- পত্বী- 

বিরছে মহাদেব এখন উন্মনা : 

“পথে জাত্যে অমবেতে করএ মন্ত্রণা । 

দাবার বিছেদে দেব আছেন উন্মনা ॥” (পূ. ১১ খে)) 
_এর পর পুথি ছিন্ন হয়েছে-_-। অত:পর অষ্টাদশ পৃষ্ঠার প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে 

হিমালয়ের দুর্গা প্রশন্তি এবং পরিশেষে হিমালয়ের স্তবে তুষ্টা দেবী হুর্গা হিমালয়কে কন্তা 
বর দান প্রসংগে বললেন : ৃ 

”আতি জন্ম লিব তবজায়ার উদবে ॥” (পৃ. ১৮ (খ)) 
কবি হিমালয়ের দুর্গা গ্রশস্তি অংশটি প্ররূত তক্তের মর্ধাদায় বচন! করেছেন বলে 

কাব্যাংশটি রসোত্বীর্ণ হয়ে উঠেছে । অতঃপর হিমালয় ঃ 
“দেবদত্ত দ্রব্য জত বশণ ভূশণে। | 
দিলেন সে নিমন্ত্রিত জতেক ব্রাঙ্গণে ৪৮ (পৃ ১৮ (খ)) 

অতপর পুথি আবার ছিন্ন হয়েছে । এর পর ২*, ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠ! শুধুমাত্র পৃষ্ঠা 
হিসেবেই পাওয়া গিয়েছে । অধছিন্ন, কীটদষ্ট এ পৃষ্ঠা গুলির কোনে! সারমর্ম উদ্ধার করা 
সম্ভব হয়নি । কিছু কিছু ভাবণ উচ্চ কবিত্ব মণ্ডিত বলে ধরা পড়লেও আজ আর সেগুলির 
স্বান-কাল-পাত্র উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আশ] করা যাক্স, কবি প্রাণরাঁম তার শিবলীলা 
শি্ধু কাব্য সম্পূর্ণ করেছিলেন ; কিন্তু বু অন্বেষণ করেও কবির কাব্যের অনাবিদ্কৃত পৃষ্ঠা- 
গুলির কোনো সন্ধান মেলেনি । স্থতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক প্রতিভাবান 

'কবিব পরিচয় পেয়েও ভার কাব্যের ওপর কোনে। গবেষণার সম্ভাবনা! থাকল না। অথচ 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে শিবায়ণ শ্রেণীর কাব্য অতি অল্পই রচিত হয়েছে । 



লংখ্যা £ ৩য় বাংলার এক অনাবিষ্কৃত কৰি £ প্রাণরাম ৩৯ 

চিএ ১ চে 

বাংলা লাহিত্যে শিবায়ণ শ্রেণীর কাব্য-গুপির সঙ্গে কবি প্রাণরামের শিবমঙ্গল শিদ্ধু 
কাব্যের খণ্ডিত পুধিটির তুলনামূলক আলোচনা বাতুলতা৷ মাত্র, কারণ পুধিটির মাত্র অঠ 
কয়েকটি পৃষ্ঠাই আবিদ্ধৃত হয়েছে। তবুও যে কয়টি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির মাধ্যমেই 
শিবায়প কাব্যধারার বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে । যেমন- প্রথমে দেব-দেবী-বন্দন। ও কবির 
আত্মপরিচয় । শিবায়ণ কাব্য-গুলিতে এর পর “মধু কৈটভ বধ-উপাখ্যান' বধিত হয়েছে; 
কিন্ত কবি প্রাণবাঁম এখানে অিপুরদৈত্যেব কাঁহুনী বর্ণনা করেছেন। এর পর শিবায়ণ 
কাব্যগুলিতে ইন্ত্র সভায় শিব কতৃক নমন্কৃত ন| হয়ে দক্ষ গ্রঞ্জাপতির ক্ষোভ, শিবহীন 
দক্ষ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের বিড়ম্বনা, গৌনী রূপে হিমালয়ের গৃহে সতীর পুনরায় 
জন্মগ্রহণ ইত্যাদি অংশ মনে হয় প্রাণরামের কাব্যে ঠিকই ছিল। ঠিকই ছিল বলছি এই 
কারণে যে প্রাপ্ত পুধির ১২ থেকে ১৭ পৃষ্ঠ! পাওয়া যায়নি ; ১৮ পৃষ্ঠায় গৌরী রূপে হিমালম় 
গৃহে দতীর পুনর্জন্ম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর পর শিবা়ণ কাব্য-গুলিতে 
পার্বতীর সাধনা ও শিবকে পতিত্বে বরণ ইত্যাদি অংশের পর শিব ও পার্বতীর লৌকিক 
কাহিনী বিবৃত হয়েছে। প্রাণরামের প্রাপ্ত পুথিতে এর পর ২০, ২২ ও ২৪ পৃষ্ঠার ছিন্নাংশ 
দু্পাঠা হয়ে পুথি খণ্ডিত হয়েছে । 

যাই হোক, শিবায়ণ কাবা ধারায় কবি প্রাণরামের অনাবিদৃত পৃষ্ঠাগুলিব সামধশ্ত 
অনুমান করলেও ভ্রান্তি থাকতে পারে। পুথিটির ১১ পৃষ্ঠা পর্বস্ত আলোচনায় দেখা গেছে, 
দেবগুরুর পরামর্শে দেবতাগণ মহাদেব সমীপে গমনকালে চিন্তা করেছিলেন, সতীর 
দেহত্যাগে মহাদেবের মন এখন বিক্ষিপ্ত । 

এব পর প্রাপ্ত পুথির ১৮ পৃষ্ঠায় তীর হিমালয় কন্যাবূপে জন্ম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি 
ঘয়েছে। আশ] করা যায়, এবার কৰি শিব-পার্বতী মিলনের পর দেবতাদের মহাদেবের 
কাছে দরবার করতে এনেছিলেন এবং প্রীত মহাদেব দেব কার্ধে ব্রিপুর দৈতাকে বধ কৰে 

“ত্রিপুরারি হয়েছিলেন। 
নং ক কী 

এবার কবি প্রাণরাম ও তার কাব্যের কালবিষয়্ক আলোচনা । পুথিটির শেষ 
পঠ্ঠার সন্ধান মেলেনি বলে কালজ্ঞাপক কোনো স্থত্রের সন্ধান মেলে নি। তাহলেও কবিৰ 

বংশ পরিচয়ের স্থত্র ধরে তার কাল সম্বন্ধে একটা আনুমানিক ধারণা করা যায়। কৰি 
ধামপ্রসাদ রায় ( কবি জগগ্রামের জোষ্ট-পুত্র ) দুর্গা পঞ্চরাক্সি কাব্যের সমাপ্তি স্চক গ্লোকে 
বলেছেন_ দুর্গা পঞ্চরাত্রি কাব্য ১৭৭* খুঃ ঈগতে শেষ হয়। এ সময় তার বয়ম ছিল বাইশ 

বছর ।** সুতরাং কৰি রামগ্রসাদের জন্ম ১৭৪৮ গৃষ্টাকে। কবি প্রাণরাম রামপ্রসাদের 

পিতৃব্য-পুত্র বিধায় রামপ্রমাদের সমসাময়িক কিংবা ২৫ বছয়ের কনিষ্ঠ হতে পাবেন। 

সুতরাং আচ্ছঘানিক বিচারে ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ খুষ্ঠাবের মধ্যে প্রাণরাম জনগ্রহণ করেন। 

কৰি প্রাপরাম তাঁর কাব্যে কবি জগজ্াম বামপ্রপাদে দুর্গা পঞ্চরাতি ও রামায়ণে ১৭১২ 
শকাব বা ১৭৯০-৯১ খুঃ এর পর চিত হয় ।***% তাই কবি প্রাপরামের শিবলীলা সিন্ধু 

নিঃসন্দেহে ১৭৯১ খু: এর পর রচিত হয়েছিল। নুত্তরাং কৰি প্রাপরামের শিবপীলা 

সিন্ধু কাবাটি অষ্টাদশ শতকের শেখার্ধে রচিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। 

**ভুজরন্ধ রূসচজ্জ সক পরিমাণে । 

মাধৰ মাশেতে নুরু পক্ষ স্ুতদিনে ॥ 



৩২ সাতিত্য-পরিষৎ-প্ধিক বর্ষ ৫৯০ 

কাব্য ছুর্গা পঞ্চবাজি গ্রন্থ সাঙ্গ হুল্য। 

সভাজনে সাস্ত মনে হরি হবি বল )”__অন্ুলেখক : যামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সন ১২৬০ 
সাল ১৯ আশ্বিন । 

ভুজরক্ধর সচন্্র-- ২৯৬১ অক্কন্ত বামাগতি বলে ১৬৯২ শকাব--১৭৭০ খৃষ্টাব্দ । 

*ক্“হাবিংশতি বর্প মোন বয়ক্রম জবে | 

এ কাব্য বচিল পিতার আজ্ঞা পায়া! তবে ॥*__অন্ুলেখক ও সন তাবিখ পূর্বব। 

কক সঞ্দশ শতাব্দ দ্বাদশযুক্ত তাথে । 

ফাস্তলের শুরু পক্ষ তিথি পঞ্চমীতে ॥ 

ঘ্বিজ জগন্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ । 

বামধ্বনি কর পাপ তাপ হোক শীর্ণ ॥--১৭১২ শকাব্দ- ১৭৯* খু । 

_মুন্দ্রিত সংস্করণ বামপ্রপাদী জগপ্রামী বামায়ণ। 

সম্পাদন1_- অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 



মানা মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল 
ভরুণদ্দেব ভট্টাচার্য 

অঙ্গ বঙ্গা মুদগরকা: অস্তগিবিবছিগিরি | 
তথা প্রবঙ্গ-_বাঙ্গেয়! মানদ1 মানবিত্তিকাঃ ॥ ১ 

_মার্কেণ্ডে পুরাণ 

হাজারিবাগ জেলায় ছুধপানি পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সংস্কৃত পদ্ঘে একটি 
লিপি খোদাই করা! আছে। লিপিটি ছোট গল্পের মত। উদয়মান, ধোৌতমানও 
অঞ্জিতমান, তিনভাই একসময় অযোধ্যা থেকে তাশ্্রলিপ্তে গিয়েছিলেন বাণিজা করতে ।২ 
বাণিজ্যে অনেক ধনসম্পত্তি উপাজজিত হয়েছিল। ফিরে চলেছিলেন দেশে । পথে 
ভ্রমরশাললি নামে গ্রামে তার! বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মগধের রাজা, আদিসিংহ তখন হাতি 
শিকারে বেরিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের কাছে তিনি অভলগক বা অভলগন নামে জিনিষ 
চেয়েছিলেন । জিনিষটি কি, বুঝতে পারছিলেন না গ্রামবাসীরা । উদয়মান সেটি এনে 
দিলে খুশী হয়ে উঠেছিলেন রাজ! উদয়মানকে সেই অঞ্চলে একটি গ্রাম দান করেছিলেন । 
গ্রামবাপীরাও সানন্দে তাকে তাদের রাজ বলে মেনে নিয়েছিলেন।১ অপর দুই 
ভাঁইকেও দুটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল। 

উদয়যানের বংশধবের] কাহিণীট! পাহাড়ের গাঁয়ে খোদাই করিয়ে রেখেছিলেন । 
ড. কীলহর্ণের মতে খোদাই করা হয়েছিল আট শতকে । যদিও ঘটনাটা! ঘটেছিল আরও 
অনেক আগে। 

চারশো! বছর পরেও যে মানবংশের বিলুপ্তি ঘটেনি, আর একটা পাথরের লিপিতে 
তার গ্রমাণ পাওয়া যায়। সেটা পাওয়া গিয়েছিল গয়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। 
নওয়াদা মহকুমার ভেতর গোবিন্দপুর ছোট গ্রাম । লিপিটা ছিল নরসিংহ মালির বাড়ি। 
কানিংহাম সাহেব রাবিং সংগ্রহ করে ড. ফ্রিটের কাছে পাঠিয়েছিলেন । পাঠোক্ধাবের 
জন্য ড. ফ্রিট পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক কীলহর্ণের কাছে।* 

লিপির ভাষা ছিল সংস্কৃত | অক্ষর অদ্ভুত ধরণের মাগধী। পিপিকাল ১৫৯ শক 
বা ১১৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ । রচয়িতা ছিলেন কবি গঙ্গাধর । আরও ছ'জন মগ ব্রাহ্মণ কবির 

কথা লিপিটাতে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাদের হদিস পাওয়া যায় “সছুক্তি কর্ণামৃত” 
গ্রন্থে। ড কীলহর্ণ 'সদুক্তি কর্ণামূতের? শ্রাধর দাসের সঙ্গে গঙ্গাধরকে সনাক্ত করেছিলেন। 

গঙ্গাধর ছিলেন মানবংশের রাজা কুদ্রমানের মন্ত্রী ও বন্ধু। এগারো শতকের 

শেষ ও বারো শতকের প্রথম দিকে মগধের রাজা ছিলেন বর্ণমান ও তার পুত্র কদ্রমান। 
এ পর্বস্ত এ তথ্য অজানা ছিল। বর্ণমানের পরে কোন এক সময়ে সম্ভবত মগধ থেকে 
মানবংশের শাসন উছিন্ন হয়েছিল। কারণ গঙ্গাধর লিখেছেন, এসময় মানবংশের চন্দ্র, 

বাজ! কদ্রমানের জন্ম হয়েছিল । তিনি বরাহ-অবতারের মত বিপদসন্কুপ সমুদ্রের মধ্য থেকে 

নিজ রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন।ৎ 

দুধপানি পাহাড়ের গায়ে লেখা অজিতমান ও তার ছুই ভাইয়ের সঙ্গে মগধের রাজ 
বর্ণমান ও কুদ্রমানের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পাবে।৬ মানভূম, সিংভূম উড়িস্তার 

ংপ্সিষ্ট অঞ্চলে মানরাজাদের শাসন যে গ্রীস্টীয় ছয় শতকে বিশীর্ণ ছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। ছয় শতকের শেষ ও সাত শতকের প্রথম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ 
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€তোষপীতে অধীশ্বর ছিলেন মহারাজা শত্তুযশ। তিনি ছিলেন মানবংশের সন্তান, গো 

মুদগল বা মৌদগল্গা। উত্তর তোবগীতে তার সামন্ত রাজ! ছিলেন সোমদত্ত'। দক্ষিণ 
তোধষলীতে শিববাজ1 |” 

মেদিনীপুরের একাংশ, মানভূম, সিংভূম ও বালেশ্বর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিস উত্তর 
তোঁষলী। কেউ কেউ অন্যান করেতেন উত্তর তোষলীই ছিল প্রাচীন উতৎকল রাজ্য। 
্রা্টার ৫৭৯ অন্ধ মানবংশের মহারাজা পরম ভট্রারক শল্তুধশ ছিলেন পেখানকার 
বাজা। ছ'শে! দুই গ্রী্ান্ষে দক্ষিণ তোষলীও তার বাজ্যতুক্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ 

পাওয়া যায়।» সম্ভবত কটক, পুরী, গঞ্জাম এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল দক্ষিণ তোবলী । 

ঘটনাবলী থেকে মনে হয় ছয় শতকের শেষ দিকে উড়িস্তার উপকৃলভাগের ওপর 
আধিপত্য নিয়ে বিগ্রহ ও মানবংশের মধো প্রতিদ্বদ্বিতা সবক তয়েছিল। বিগ্রহ বংশ প্রথমে 
উত্তর তোষলী ও পরবে দক্ষিণ তোষশী থেকে মানদের কর্তৃত্ব ডচ্ছিন্ন করেছিলেন। 

গোঁড়ে শশাঙ্কেব অভ্যুদয় ঘটেছিল সাত শতকের প্রথম দিকে । তিনিই প্রথম 
মানদের আধাত করেছিলেন ।১* কারণ তার রাজ্য পুরী ও গঞ্জাম জেলার মাঝামাঝি 
সীমান! পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল । শশাঙ্ষের মৃত্যুর পর কঙ্গোদের শৈলোস্তব সামস্ত রাজারা 
স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন । বালেশ্বরু কটক অঞ্চলে আধাম্বাধীন হযে উঠেছিলেন দত্ত- 
সামস্তের।। শশাঙ্ষের আঘ।ত মানদেব আধিপত্যে যে ক্ষতের স্থট্টি করেছিল, পরবর্তীকালে 
তারা আর তা থেকে নিরাময় হয়ে, হৃতরাজা পুনকদ্ধার করতে পারেননি । এবং সেই 

বিধবংসের ওপয়েই শৈলোস্তব, বিগ্রহ ও দত্ত-সামস্তেরা তাদের আধিপত্য বিস্তার 
করেছিলেন। 

ভাগ্য বিপর্যয় ও বাজাহীনতার ছুর্ভাগা মানদের আচ্ছন্ন করলেও, প্রাচীন ও সন্তান 
রাজবংশ হিসেবে গুকত্ব কম ছিল না। বাংলা ও উড়িস্যার নতুন ও উচ্চাকাজ্জী শাসক 
বংশগুলো। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে পরবতী সময়েও দীর্ঘকাল ধরে আগ্রহী- 
ছিলেন । দশম শতকের মাঝামাঝি ভৌমকর বংশের বাজ! দ্বিতীয় শাস্তিকর মানবংশের 
কন্ঠাকে বিয়ে করেছিলেন । সে কন্তা ছিলেন বাজ] সিংহমানের মেয়ে হীরামহাদেবী ।১১ 

পুরুলিয়া জেসার পূরনাম মানভূম । পুরুলিয়া জেলায় ও সংলগ্র অঞ্চলে মান নামাস্কিত 
একাধিক স্থান ও জনগোষ্ঠী নির্দেশ করে একসময় প্রাচীন ও সম্ত্রাস্ত মানজনগোঠীর 
আবাসস্থল ছিল মানতৃম। তারা কোথা থেকে এসেছিলেন, কতদিন এ অঞ্চলে আধি- 
পতা করেছিলেন, পরবতীকাপে কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, সেসব বিষয়ের : 
সুম্পঞ্থ সুত্র পাওয়1 যায় না। 

কেউ কেউ অনুমান করেছেন “মান” একটি বাঁজবংশের নাম ।১২ রাজবংশটি 
একসময় মানভূম ও তৎসংলগ্ন উড়িয্যা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন 1১৩ তাদের নাম অনুসারেই 
সম্ভবত এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল মানভূমি বা মানভূম ১৪ অর্থাৎ মান ও মানভূম নাম 
ছয়, ও সাত শতকের সময়েই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ওযু জাতির 

একটি শাখা! ছিসেবেও . মানবংশ অন্থমিত হয়েছিল। তাদের আদি বাসভৃমি ছিল মাঁনভূম- 
ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে । এ অনুমান যথার্থ বলে গ্রহণ করলে উড়িস্যার উপকূল অঞ্চলে 
ছয় সাত শতকে ওড় জাতির জনপ্রিয়তার বিষয়টা সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে 
বলে মন্তব্য করা হয়েছে ।১« 

প্রকৃতপক্ষে মান নাম, মানজাতি ও তাদের উৎপততিক্ষেত্র সম্বন্ধে এতিহানিকদের 
মধ্যে গুরুতন্ব মতভেদ বিদ্তমান। অধ্যাপক মিরাশি অস্থমান করেছিলেন “মান পদবীষুক্ত 
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রাজারা ছিলেন রাষ্ট্রকুট বংশের একটা শাখা । তারা চার থেকে ছয় শতকের মধ্যে 
মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার কিছু অংশ শালন করতেন।১* আদি পুকষ ছিলেন মানাস্ক। 
তাদের তিনটি তাত্রপন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে ।১৭ মানাস্ষের বাজত্বকাল ছিল চার শতকের শেষ 
দিকে। | 

প্রাক এক শতাব্বী পরে তাঁর প্রপৌত্র অভিমন্য সেখানে বাজধানী স্থাপন করে- 
ছিলেন। বাজধানীর নাম ছিল মানপুর বা মনপুর। অভিমন্তু প্রপিতামহের নাম 
অনুসারে সম্ভবত রাজধানী নামকরণ করেছিলেন। মানপুর সাতাবা জেলার মান মহুকুমায়, 

অবশ্থিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিস্বে গ্রবাহিত ভীম নদীর শাখার নাম মানগঙ্গা। 
বংশটি সাতার1 জেলায় প্রায় আড়াইশে। বছর রাজত্ব করেছিলেন। মানাঙ্কের 

পুত্রের নাম ছিল দেবরাজা। দেবরাজার তিন ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে বড় ছেলের 
নাম জানা যায় না। শ্রীদীক্ষিত অনুমান করেছিলেন তার নাম ছিল মানরাজা11১৮ কারণ 
দেবরাঁজার পত্বী ও রানী ছিলেন স্যাভঙ্গীল মহাদেখী। তিনি ছিলেন মানরাজার মা। 

মানাঙ্ক বিদর্ত, অন্মক ও কুস্তল রাজ্য জয় করেছিলেন।১৯ অর্থাৎ উত্তর কানাঁড়া 
জেলা, মহীশৃর, বেণগাও ও ধারওয়ারের কিছু অংশ তার অধিকারভুক্ত হয়েছিল। মানপুর 
নগর কেন্দ্র করে মানাস্ক যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মধাযুগের গ্থমদ্দিকে সেট] মানদেশ 

নামে পরিচিত হযে উঠেছিল ।২* মানদের আধিপত্য সম্ভবত মানভূম, সিংভূম ও উড়িয্যার 
মমুরভঞ্জ জেলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। মধুরভঞ্ত জেলার উত্তরাংশে খিচিংয়ে অধিচিত ছিল 
ভাদের শাসনকেন্ত্র। 

বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণ ও পুরুলিয়া জেলায় মান আধিপত্যের 
নান! চিহ্ন আজও বি্যমান। এক পুরুলিয়! জেলাঁতেই মানপুব নামে সাতটা গ্রাম আছে।২১ 
বাবে! শতকের শেষ দিকে বীরভূম জেলায় মানপতি নামে এক রাজ্যকে পরাজিত ক'রে সে 
অঞ্চলে মূলমাঁন আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে ২ বাঁকুড়া জেলার রায়পুর 
অঞ্চলে মান ছত্রী নামে জনগোঠী আজও বসবাস করেন ।২৩ মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোনার 

গ্রাচীন নাম ছিল মান1 1২৪ যে চবিবশটা পরগণা নিয়ে চব্বশ পরগণা জেল] গঠিত, তাদের 

মধ্যে একটার নাম ছিল মানপুর 1২৫ বর্ধমান জেলার মানকবের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । 

পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ও পুঞ্চা থানা এবং বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার বু 

গ্রামে মানা-বাউবি নামে এক প্রাচীন জনগোী বসবাস করেন ।২৬ বুধপুর, ট্যুশামা, 

পাঁকবিড়রা ঘিরে একসময় তাদের ঘন সঙ্গিবেশ ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে মন্দির, মৃত্তি ও 

অসংখ্য পুরাকীতির বিস্তীর্ণ ধ্বংনচিহ্ আজও ছড়িয়ে আছে। উনিশ শতকের শেষদিকেও 

মানবাজারের বাজার! “মানাবনীনাথ” বলে পরিচয় দিতেন |২৭ 

উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে উড়িস্তা রাজ্যের ভগ্রভূম বা মযুরগঞ্জ, পৃবে বাঁকুড়া জেলার 

মধ্যে অধিষ্ঠিত মল্পভূষ এবং পশ্চিমে হিহার রাজ্যনুক্ত পিংভূম ও নাগভূমের মধ্যবতাঁ অরণ্য 
প্রদেশ ভূমযুক্ত অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলোর অধিবাসীর। 

ছিলেন ছোট ছোট পৃথক জনগোঠীতে বিভক্ত । তাদের নায়ের সঙ্গে ভূম" যুক্ত হয়ে সেসব 
অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠেছিল। 

তিনটি রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে ঘের] এই বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলে এতগুলো! ভূমযুক্ত অঞ্চল 
উদ্ভূত হবার কারণ কি? যে ক্ষুদ্র ক্ষত্র জনগোর্ঠীগুলো এখানকার অধিবাশী তাদের উন্তৰ 

হয়েছিল কখন? কিভাবে তার! এখানে এভাবে সন্গিবেশিত হয়েছিল? এরা কি একদা 

কোন বৃহৎ সমৃদ্ধ একাধিক জনগোঠীর বিলুপ্তপ্রায় বংশধর ? ঝাজাহীন হবার পর পলাতক 



হাটি ২০ 

৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্িকা রি 

ও আত্মগোপনকারী রাজবংশের শাখা 1 দীর্ঘকাল ধরে বন্ত জীবনযাপন করার ফলে 

অধঃপতিত? প্রাচীন ও বৃহৎ আদ্দিমতম অধিবানীদের সেইসব সচেতন ও অহংকৃত বংশধর 

যার] তাদের সাংস্কৃতিক এঁত্হা ও জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হচ্ছে 

এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন ?_ এসব নিয়ে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান আজও পর্বস্ত 

অনুপস্থিত ।২৮ 

পশ্চিমবাংলার উত্তর পশ্চিয়ে বীরভূম ! বর্তমান বীরভূম জেলা । বীরভূম জেলান্র 

প্রচলিত জনশ্রতি অনুপারে “বীরভূম” নামটা উদ্ভৃত হয়েছিল “বীর' পদধীযুক্ত প্রাচীন হিন্দু 

রাঁজার বংশ অনুসারে । যেখন উদ্ভুত হয়েছিল মানভৃম, পিংভূম, ধলভূম ইত্যাদি নাম। 
মুণ্ডারি ভাষায় “বিরূ" শব্দের অর্থ জঙ্গল। ব্লকম্যান অনুমান করেছিলেন বিরভূম' অর্থে 
বীরভূমের বনাঞ্চপকে চিহ্কিত করত ।২৯» রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণাঞ্চলে 'বিরহড়' নামে 

একট] উপজাতি আজও বসবাস করেন। তাদের নাম অন্ুণারেও স্থানট! এক সময় পরিচিত 

হয়ে উঠতে পারে। 

বীরভূমের পাশে ছিল সেনতূম | বীরভূম ও সেনতৃম ছুটে] অঞ্চলের অবস্থিতিই 

অজয়নদের বামভীরে | বাংলায় পেনরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের পিতামহ সামন্ত 
সেন কর্ণাট থেকে প্রথম এসেছিলেন বাংলায় । শেষ বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে হোমধুম স্থগন্ধী 
খবিদের বাসস্থানে বিচরণ করে বেড়াতেন ।৩* সামন্ত সেনের পুক্স বি্য় সেন বর্ধমানভুক্তির 
কোন এক জায়গায় ম্বাধীন বাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সেনভূমিই ছিল সম্ভবত বিজয় সেন 
প্রতিষ্ঠিত সেই রাজ্য । সেনদের নামে অঞ্চসট1] সেনভূম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল । 

পাল সম্রাট রাঁমপালের সময় তৈলকল্প বা তেলকুপির রাজা ছিলেন কুদ্্রশিখর | 
দামোদবের তীরে তেলকুপির অবস্থিতি বর্তমান পুরুলিয়া জেলায় । শিখরতৃম নাঁষে এ 
অঞ্চল পরিচিত ছিল। এক সময় শিখরতৃমের ব্যাপ্চি ছিল বহুদূর জুড়ে। পরবততীকালে 
সঙ্কুচিত অঞ্চল হিনাবে শিখরভূম বর্ধমানের পশ্চিমদিকে দামোদর ও অজয়ের মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে কোণাকুণিভাবে বিস্তীর্ণ ছিল। ব্লকম্যান শেরগড়ের সঙ্গে শিখরভূমকে সনাক্ত 
করেছিলেন। শেরগড়ের মধোই অগ্তভু ক্ত ছিল এখনকার বাণীগঞ্জ এলাকা ।৩১ 

অজয়নদের বামতীরে যেমন ছিল দেনভূম, দ্বক্ষিণতীবে তেমনি ছিল গোপতৃম ব! 
গোঁপীভূম | মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যে গোপ রাজা ইচ্ছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের 
কাছিনী বণিত হয়েছে ।৩বামগঞ্জ তাত্রণট্রে ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত বাজার কথা পাওয়া 
যায়। তার সমম্নকাল এগারে] শতক বলে অন্থমিত হয়েছিল। গোপভূম বলতে বর্ধমান 
জেলার আউসগ্রাম থান! ও তৎসংপগ্ন অঞ্চল আজও চিহ্িত করে। ইচ্ছাই ঘোষের 
দেউল নামে একটি মন্দির বর্ধমান জেলার গৌরাঙ্গপুরে আজও টাড়িয়ে আছে ।৩ 

বাকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমে ক্ষুদ্র ও প্রাচীন রাজা ছিপ সামস্ততৃম। পরবর্তাকালে 
শিখঝভৃূমেব অন্তর্গত ক্ষুদ্র বাজ্য ছিল এট1। বাকুড়া জেলার ছাতন। অঞ্চল ও মেদিনীপুৰ 
জেলাব শিলদ1 পর্ধন্ত এপাক1 এক সময় ছিল সামস্ত ভূমের অন্তর্গত। পুরনো! দলিল 
দম্তাবেজে এই এলাকা এখনও সামস্তভূম নামে চিহ্ছিত হয়ে আছে ।৩৪ 

সামস্তভূমের দশ্ষিণপূর্বে ছিল মল্পভূম। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও ক্ষুদ্র রাজ্য। 
রাজধানী ছিল বিষুঃপুর। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে মল্পভূম বলতে বোঝাত ছাতন! বাছধে 
বাকুড়।, গুদ, বিষুপুর, কোটালপুর ও ইন্দাস থান! এলাক। ষোল শতকের শেষ ও 
সতের শতকের প্রথম দিকে মল্সভূম বা মলসরাজ্যের সীমানা! ছিল বনু বিস্বত। আকবরের 
সেনাপতি মানমিংছের সহযোগিতার মজ্জরাজা হাত্ষির মক্সতৃমের আয়তন অনেক বাড়িয়ে 
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নিয়েছিলেন । সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই কোহ পর্যস্ত বিজ্তীর্ণ ছিল উত্তরসীমা, দক্ষিণসীমা 
পরিব্যাগ্ত ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর, উত্তর পশ্চিমাংশ পর্ধস্ত, পূর্বে বর্ধমানের 
কিছুটা! অংশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুর সন্গিবিষ্ট পাচেট রাজ্য ,৩ং 

মল্লভূমের দক্ষিণপূর্বে ছিল ব্রাহ্মণভূম । একে বলা হত আরাঢ়া বাঁ আড়ঢা। ব্রাহ্মণভূম। 
সর্ভবত রাঢদেশের বহিভূত ছিল এই অঞ্চল। ১৮০১ সালের পূর্ব পর্স্ত ব্রাহ্মণভূম ছি 
বর্ধমান জেলার ভেতর । পরে মেদিনীপুর জেলার অস্তভূক্তি হয়েছিল। কুলাখ্যান পত্র 
অনুসাবে উমাপতি ভট্টাচাধ নামে এক ব্রাক্ষণ নয় শতকের যাঝামাঝি সময়ে এখানে এসে 
বসবাস সরু করেছিলেন । এই বংশের ভ্িলোচনদেব ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 

করেছিলেন। ব্রাক্ষণভূমের অন্ততম বাঁজা ছিলেন রঘুনাথ দেব। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
ছিলেন তার অধ্যাপক ৷ রঘুনাথদ্দেবের পিতা রাজ! বাকুড়া রায়ের সময় “চতীমঙ্গল” কাব্য 
রচিত হয়েছিল 1৩৩ 

রাঢ় দেশের পূর্বান্তে ছিল শুরভূম রাজ্য । আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে, দয়ার 

সোরতৃম, সরকার জলেশ্ববের অন্তর্গত। শুরভূমের কথ! অপর তিনটি উৎস থেকেও পাওয়া! 
যায়। রণশুরের কথা পাওয়া যায় রাজেন্দ্র চোপের তিরুমলয় লিপিতে | সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম- 
চরিতম্-এ পাওয়া যায় লক্ষমীশূরের কথা, দামশৃরের কথা পাওয়া যায় তার পিপিতে। লিপি 
অনুসারে অনুমিত হত্প ছগলী জেলার বিশেষত বর্তমান আবামবাগ মহুকুম! জুড়ে বিস্তীর্ণ ছিল 
শৃএভূম রাজ্য ।৩৭ 

আইন-ই-আকবরীতে সরকার মান্দারণের অন্তর্গত ভাওয়ালভূমের টল্লেখ পাওয়া 
যায়। স্টারলিং বিষুণপুরের অধীন বাঁলভূম খলে উল্লেখ করেছেন । তুমযুক্ত এই অঞ্চলটার 
অবস্থিতি এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করবা যায়নি । 

সিংভূম জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিপূর্বে ছিল ধবলভূম বাঞ্য । রাজ্যটিব মোট আয়ন ছিল 

এক হাজার একশো সাতাশি বর্গমাইল । তার ভেতর প্রায় তের বর্গমাইল এলাকা ছিল 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ভেতর । বারোট1 তরফে বিভক্ত ছিল রাজ্যট]। রাজধানী ছিল 
গ্রথমে ঘাটশীপা, পরে স্থানাস্তরিত হয়েছিল নরসিংহগড়ে। বাজ্যের উত্তরে ছিল মানত, 
দক্ষিণে মযুরতঞ্জ, পৃবে মেদিনীপুর জেলা ও পশ্চিমে সবাইকেল! রাজ্য । এখানকার রাজার। 
ছিলেন ধবল বা ধোপা জাতীয় । ভালটন অনুমান করেছিলেন এরা ভূমিজ। ধলভূম বা 
ধবলভূম পরবততীকালে সম্ভবত পঞ্চকোটের সামস্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। 

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে (১৭৬৭ শ্রী) ধঙ্গভূমের বিক্ছে যেসামবিক অভিযান 
প্রেরিত হয়েছিল, ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল তা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করোছলেন। 

১৬৮৩৩ সাল পর্বস্ত ধলভূম ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্ততুক্ত। পরে মানতূম জেলা গঠিত, 

হলে মানভূমের অন্তর্গত হয়েছিল । ১৮৪৫ সালে ধলভূমকে সিংভূম গলার সঙ্গে সংবুক্ত করা 
হয়েছিল। | 

ধলতূম রাজ্যের যে অংশ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, তাজামবশী বাজবংশ 

নামে পরিচিত। এদের রাজধানী চিল্কিগড়ে | 
মেদিনীপুর ও বাকুড়া জেলার পশ্চিমসীম্বান্ত এবং পুকুলিযা জেলার পৃবাস্থ জড়িয়ে 

এক সময়ু তুঙ্গভূম নামে একটি ক্ষুত্র রাজ্য ছিল। রোছিতগিরির তুঙ্গদের কোন এক শাখা 
সম্ভবত এখানে এসে একট ক্ষুদ্র বাপ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুঙ্গদের কয়েকটি তাত্রপত্র 
আবিদ্কৃত হয়েছে ।৩৯ 

মেদিনীপুৰ জেলার দক্ষিণে ভূমযুক্ত আরও দুটি অঞ্চপের কথা পাওয়া যায়। একচি 



৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ £৯, 

আদিত্যতূম অপরটি বাগভূম বা বাথভূম । ইংরেজদের পুরানো নথিপত্রে মেদিনীপুর জেলার 

অন্তর্গত জঙ্গলমহলের একাংশকে আদিতভূম বলে উল্লেখ করা হত যা! সম্ভবত আদিত্যতূমেরই 
অপভ্রংশ। পরমানন্দ আচার্য অন্নুমান করেছিলেন ।৪* পাতকুমের বাজ-পরিবারের এক 

শাখা এখানে রাজত্ব করতেন। কারণ পাতকুমের “আদিত্য” পরিবারের প্রত্ষ্ঠাতা ছিলেন 

বিক্রম। আদিত্য পরিবারের পদবী অনুসারে অঞ্চলটি আদিত্যতূম নামে পরিচিত হয়ে 

উঠতে পাবে। 

বাঘূম ব1 ব্যান্রভমিও সঠিকভাবে সনাক্ত করা যাঁয়নি। কেউ কেউ অন্তমান 
করেছেন ৪১ বাঘভূমির অবস্থিতি ছিল মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে । সমুদ্রগুপ্চের লিপিতে 
উল্লিখিত ব্যাত্ররাজের সঙ্গে ব্যান্রভূমির সম্পর্ক ছিল বলেও অনুমান কর! হয়েছে । 

পুরুলিয়া জেলার পুরনো নাম ছিল মানভূম। মান*২ নামটি প্রাচীন মান 
রাজবংশের নাম থেকেই উত্তৃত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের মানঅর্ধিরুত অঞ্চলের নাম যেমন হয়ে 
উঠেছিল মানদেশ, এখানেও তেমনি মানদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের নাম হয়েছিল মানবাজার ও 
মানপুর | ইংরেজ আমলে একদা মান আধিপত্যে সমগ্র অঞ্চলটা মানভূম নামে অধিকতর 
পরিচিতি লাভ করেছিল। 

মানবাজারের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল বন্াহতূম রাজ্য । সাম্প্রতিক বরাভূম পরগণা। 
বেঙ্গল-নাগপুবর রেলপথের আপসানসোল পিনি শাখার বরাভূম রেলস্টেশন থেকে বারো মাইল 
দক্ষিণ পূর্বে বরাবাজার। পাতকুম রাজবংশের শাখা সম্ভবত ছিলেন বরাভূম পরগণার 
অধীশ্বর । তাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল বরাবাঞ্জারে। পরব্তীকালে ব্রাভূম পরগণ! পঞ্চকোট 
রাজার অধীনস্থ জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। 

মানভূম বা পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণে সিংহভূম বা সিংভূমি। সম্ভবত পোড়াহাটের 
সিংহ রাজাদের পদবী অনুসারে তাদের অধীনস্থ অঞ্চল সিংভূম নামে পরিচিত হয়ে 
উঠেছিল। পোড়াহাট, সরাইকেল1 ও খারসওয়ার রাজারা সকলেই ছিলেন একই 
বংশোদ্ভূত। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (৬১৮২-খ্বী) পোড়াহাটের বাঁজা ইংরেজদের 
অধীনতা শ্বীকার করে নিয়েছিলেন, ফলে সিংভূম কোম্পানির রাজত্বের অস্ততুক্ত 
হয়েছিল । 

পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমে ছিল নাগভভূম । নাগতৃম প্রকৃতপক্ষে ছিল ছোটনাগপুরের 

নাগবংশীয় রাজাদের প্রশাসন ক্ষেত্র। কেউ কেউ নাগভূমের সঙ্গে বিহার রাঁজোর বর্তমান 
বা]চি জেলাকে সনাক্ত করে থাকেন 18৩ 

ভূমযুক্ত অঞ্চলগুলোর সর্বোত্তরে যেমন ছিল বীরভূম, সর্ব দক্ষিণে তেমনি ছিল 
ভগ্জভূম বা ময়ুরভঞড । 

উড়িস্য। প্রদেশে দেশীয় বাজাগুলোর মধ্যে মযুবভঞ্ ছিল বৃহত্তম । ইংবেজ আমলে 
আয়তন সঙ্কুচিত হয়ে এলেও মোট এলাক। ছিল চার হাজার দুশো তেতাল্িশ বগমাইল। 
উত্তরে মেপিনীপুর ও সিংভূম জেলা, পৃবে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর, দক্ষিণে বালেশ্বর জেলা। 
ও নীলগিন্রি এবং কেওওর রাজ্য, পশ্চিমে কেওঞর ও সিংভূম জেন1188 

মযুবভঞ্জ যা ভঞ্জতৃম নামেও কখনও কখনও পরিচিত হয়ে উঠেছিল, উহা! ছিল প্রাচীন 
রাজ্য। শিলালেখে ভঞ্রবংশের হদিস পাওয়া যায় চার পাঁচ শতকে । জনশ্রুতি অনুসারে 
ভঞ্জবংশ ময়ুব রাজ্য জয় করে নিলে মম্ুরভঞ্জ নাম ও রাজ্ের উত্তব হয়েছিল। ময়ূর রাজ্যের 
প্রতীক ছিল ময়ূর । ভঞ্দের শীলমোহরে বাড, বরাহ ও মগ প্রতীক হিসেবে চিহিত থাকত। 

উত্তরে বীরভূম থেকে দক্ষিণে ভগ্ততুম পর্বস্ত, একদ বিস্তীর্ণ অরণ্য এলাকায় “ভূমযুক্ত' 



সংখ্য। £ ৩য় মান মানা মানভূম ও তুমযুক্ত অঞ্ল ৩৯ 

এই আঠারোট! ক্ষুদ্র বৃহৎ অঞ্চলের হর্দিস পাওয়া যায়। অঞ্চলগুলো ছিল আদিবাসী 
ও উপজাতি কোমদের আবাসস্থল । তাদের মধ্যে পলাতক রাজবংশের বংশধরেবাও 

থাকতে পাবেন । বিভিন্ন সময়ে পার্খবর্তা শক্তিশালী রাজ্যের নামেমাজ্জর অধীনতায় 
থাকত অঞ্চলগুলো । তাত্রপট্র ও প্রাচীন এঁতিহাসিক বিবরণ থেকে এ অনুমান 

সমধিত হয়। 

দ্বিতীয় বিনীত তৃুঙ্গের তাম্রপট্রে দেখা যায়, তিনি ছিলেন মহারাজা, রাণক ও 
গোগ্ডাধিপতি বা আঠারোট। গোগ্ বা উপজাতির অধীশ্বব 5৫ সন্ধ্যাকর নন্দীর 
'বামচরিতম্ঠ-এ লক্ষীশুরকে অটবী বা অরণ্যপ্রদেশের সামস্তচক্রের চূড়ামণি বলে উল্লেখ 

কব হয়েছে ।৬ যদিও সেখানে সামস্তদের সংখ্যা ম্পইভাবে উল্লেখ কর! হয়নি। 

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলো বিশেষত বীরভূম, বাকুড়া, পুরুলিয়া, 
মেদিনীপুর ও বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমাংশের অধিবাসীদের বসতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও 
দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা যথাযথভাবে বুঝতে গেলে তৃমযুক্ত এই অঞ্চলগুপোর অধি- 

বাশীদের স্বূপও গভীরভাবে অন্ধাবন করা প্রয়োজন। কারণ এদের মিপনমিশ্রণ ও 

সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সমন্বয়ের মধ্যেই বর্তমান অধিবাসীদের আচার আচরণ, ধর্ম ও 

সংস্কার, আহার ও পোশাক পরিচ্ছদের মুল স্ুক্রগুপো নিহিত রয়েছে এবং যেহেতু 
পুরুলিয়া জেল! সীমান্তের সবচেয়ে সমী পব্তাঁ, দেলাসহবু ছাড়া শিক্ষিত নধ্যাবত্ত শ্রেণীর 

অনুপ্রবেশ অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত ছিল, এখানে এই সুত্রগুলো এখনও 

অনেক অবিকৃত অবস্থায় বিছ্যম্লান। 

পাদটীকা 

১। অঙ্গ-_ পূর্ব বিহার । বঙ্গ__দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ | মুদগরকা-_ বর্তমান মুঙ্গের, 

উতৎ্কীর্ণ লিপিতে মোদাঁগিরি । 

কোন কোন পুরাণে শেষ শব্দ ছুটি আছে মালদ। মল্লব্তকা।' ডঃ ভি. সি. সরকার 'মঙ্মান 

করেছেন মার্কগ্ডেয় পুরাণের শেষ শব্খ ছুটি প্রক্ষিগ্ড। এ প্রসজে স্মরণীয়, মান রাজাদের 

রাজ্য মানভূম, সিংভূম ও উড়িস্তা অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ছিল। আরও ম্মরণীয়, অধূনালুৃপ্ত মযূরতঞ্জ 

রাজ্যে মানদা নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে এবং সেখান থেকে রাস্তা তৈরির সময় বহু 

প্রাগেতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল । দ্রষ্টব্য, 1719১0:5 91 (975998) ৮০]. 1 

8. 00. 13809101) 00, 34-92 

২। অথ কন্মিশ্চি(ন্স)ময়ে বাণিজ্যে ভ্রাতরন্ত্রয়ঃ। 

তাজলিপ্তি (ম) ফোধ্যায়া যু পূর্বন্বনিজ্জয়া ॥--709017709%01 100 11750171100 0? 

[008580877% 1) 7১:01, ঘা, 157900020, [90167800078 [00108) ৮০), 119 700. 943-417, 

৩। দ্রষ্টব্য ২। 

৪ | 9: 4১. 08003087090) লিপিটির 7010)2€ সংগ্রহ করেছিলেন অক্টোবর ১৮৮৩ সালে। 



৪ * সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা বর্ষ; ৯০ 

পাঠোছ্ধার করে 7:01. 7611100হ লিপিবন্ধ করেছিলেন ১৮৯৪ সালে। দ্রষ্টব্য, 7.1. 
৬০৫, []) 00. 930-849. 

৫ | তদভ্তরে মাননরেন্দ্রন্দ্রমাঃ স রুদ্রমানোজনি যেন ভূভূজ1। স্বমেদিনীমগুলমার্দিকীলবহ 
(হব) লাদমিত্রান্থনিধেং সমদ্ধেতং ॥ ২১ | প্রষ্টব্য, পার্দটিকা ৪। 
৬ | 70770760089] 07020 0500061097 19167010709. 60 61719 18071] 01 [01913 

81700611615 19995811019 60 117180170 50009 0001790610775 161) 1120105। 1)7001)018 110 

180 00179 01001) 9%1119] 60 0109 0007৮ 01 44191011%) 0009 1006 ০0 11922017% 

৪100. ৮010 ৫017090011069 51116699,11) ] 18291700507 0719560106--117119, 00100 07910175156 

[77096075 01 1311107) ৬০0], 1) 00১ 21 1-79, 0৬ 1, 0১, 505৬5], 

91. 1007 001)]997 1১৮8699 [001 90910-- 8, 0. 81810177027, 15 1, ৮০], ২১1. ডঃ 

ডি. সি. সরকারের মতে শস্তুষশের পষ্টটির সময়কাল ৫৭৯ শ্রী। ডঃ এন. জি. মজুমদারের 
অভিমত ছিল ৫০৮-৭ শ্রীষ্টাব্। 

৮1 10115001108, 170068) ৮০5 1 টি 

»1:8690195 10 6110 (49070110৮01 7০001700776 ৯10010৮2] 177071৮--17)- 17). 0, 

91708, 0%10066%, 19660, 70. 150, এব" 109607৮ 01 0৮199৮-11)13, ১01, 1 75118, 

১০। নও (5258710৮) 98697600105 2570101716৮ 0৬০ ১12017৮1160 010108600 1170 

81৮0 0010 ৮00. 01800 1111750]1702505017 0১07 [05080010167 001 2৮00 1৬01/67402) 

001109130710118 700015016০0 01760101/076, 20170100710 87780001071 0৮ 884,,৮-- 

[7119 001711). 1119607৬091 13111৮7৮০01, 17]. 

১১ | 1) 1907 91708796701105000, 07 1টি, 

১২। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, সাক্ষাৎকারে নিবুত, কলকাঁত। ২৯. ৮. ১৯৮২ | মানভূম বা 
পুরুলিয়া! নিয়ে এ পর্বস্ত আলোচনা হয়েছে খুব কম। প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে সামান্য 
আলোচনা করেছেন ডঃ সরকার ও শ্রীস্্ ভাবচন্দ্ মুখোপাধ্যায় । 

৫৫ 

১৩। 7110. 81৮75 000৮ 6০ 17050 0৮0 টা 00 0৮০৮ 01101020590, 01101)070011- 
811111)1)0]01 70510 6098961১0৮ 31) 11702511001 ৮955 01 (91799, 36007109 
98০, 16. 

১৪ | 1179 20070 01 6])9 102990106 1271)])0]1 7৮001317001 50085 0 188৬০ 1১001) 
96:1৮০৭ [োযা। 61099101501 01))95 108৮8, সিা)]ড) 8190 [0 ক বিটা ৮00 01992 
ঢ9০0715,-- 9৪1০9 ০০০- অন্যদিকে মি" নন্দলাল দে অনুমান করেছেন, "18702 0]0 38 
৪৬100106]5 9:071০1 169 08009 17017) [15005175110 অ 2৪ 0811090. 639 +ড617077৮19 
4889961০0 [1১17৮৬117৮77-0001%0 [0030০ 951] (3615, ৮০] 1৮৬, 79, 41), 

১৫ । 01 67059 112017050১9 70887190 %5019281216 ৮০ 8199 1081 01917) ছড9. 1089. 
850191]) 81১0. 00070017165 01 019 1087)0 [000% 12 61195012309 01 67০ 11019 00৪968] 
07758417017) 0179 9101) 0৮50৮917610 901197৮,১--9800199 96০, 

১৬ 2:19. 15560105625 00050001906, ডি, তি, 9025911,137096, 0906৪] 
79508%7:01) 105616069, ৮০1 সুভ, 7. 36-50, মানদের রাজত্বকাল ছিল আ' ৩৭৫ খ্ী 
থেকে ৫৫০ শ্বী। ডঃ ডি সি. সরকার অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন । 
১৭। তাঅপট্গুলি €১) 70011:9501110 €0৮---8739, ৮০ স] 0২) 98৭- 
18080811। 12199---2155075 &, 21999 ও তে) 30850 096০--17. 1. ৮০]. সুনে, 



সংখ্যা * ৩ পাদটীকা ৪ 

১৮1 130778 139790) 518655 ০£ 08515651096% 20095905014, 3. 1)10831)5, 14-1 
স্ব0], ১১ 

১০1 48511351052 0১০01, ৯৯৬, 0,386 & %150 9$0৭1953 0153 ডং সবুকারু 

মানাক্ষের সময় অন্মান করেছেন «ম শতকের শেষদিকে । 
২০। 'মানদ্রেশ-সংবদ্ধ-ভেলাপুর, মানদেশ-সংবদ্ধ সর্বাধিকারী ত্রহ্মদেব রানা” 

_-ভেলাপুর লিপি (৩**-১৩০৫ খী)--ডঃ ডি. সি. সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত। 
56170169১ 0. 169 

২১। নেতুড়িয়া থানা (জে. এল, নং ৩১৭); ফলাতুড়ি থান (জে. এল- ৩৮২); কাশীপুর থানা 
(জে.এল. ৫২); হুড়া থান (জে এল. ৪৮০), মানবাজার (জে.এল.৩১১); বরাবাজ্ার (জে.এল, 
8৪); আড়ষা থানা (জে. এল. ১৫৯)--সবকটি গ্রামের নাম মানপুর। এছাড়া আছে 
মানটশাড়, মানজুঁড়ি, মানগ্রাম, মানকিয়ারি, মানঝোপড়, মানএড়া ইত্যাদি । 
২২। বীরভূম জেলার রামপুরহাট থান!র অন্তর্গত মাড়গ্রাম অঞ্চলে মানপতির আধিপত্য 
ছিল বলে কথিত হয়। 
২৩। 'বাকুড়া”__-তরুণদেব ভট্টরাচার্ধ, পূ. ২১৭-২২০। 
২৪। “মেপিনীপুর”_-তরুণদেব ভট্টাচাধ, পৃ. ১৬১। 
২৫। ১৭৯৫৭ সালে মীরজাফর হস্ট ইন্ভিয়া কোম্পানিকে কলকাতা বা ২5 পরগণার ষে 
জমিদারী দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একটি পরগণার নাম ছিল মানপুর-_ (/89৮৮০০গ্ 
24 10€9,১ 0. 4কু, 

২৬। মানা-বাউরিদের বসবাস প্রধানত ট্যুশামা, বণগ্রাম, বৃধপুর, মানপুর বনমোহড়া 
গুড়তুপা, ধাধাকিডি, রাজাধাগান, মহিষমোড়া, মাধবপুর, উদয়পুর, বাস্থচি, পলমি, 
সেনিডি, দুর্গ (পুর, বিসপুরিয়া, জবলা, সিন্দ্ররপুর ইত্যাদি গ্রামে । বীকুড়া জেলার খাতড়া 
থানার ভেলাইডিহা, ছুবরাজপুর, বাপবি প্রভৃতি গ্রামে । মানা-বান্টপিদ্দের বছ পারবার 
এ অঞ্চল থেকে বাস উঠিয়ে বর্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলায় চলে গেছেন। 
_ সাক্ষাৎকার, অগ্নু সিং সদ!র, বয়স ৬২, ট্রাশামা, পুরুলিয়া, তাং ১৪ এপ্রিল ১৯৮২ । 

২৭। দ্রষ্টব্য, “ক্রোকার্থ বোধিকা” গ্রন্থের টাইটেল পেজ । প্রকাশিত হয়েছিল, (চিৎপুর, 
কলকাতা) ৯৭০২ শকে বাঁ ৯৮৭০ খী। 

২৮ । 'একমাত্র পরমানন্দ 'আচাধ আর “4 06০ 017 0119 4131100171 0001)610095 171 11590 ]0 

[1091৮ গ্রবন্ধে 10779191051 6170, ৮০1, ১৩107003740 কিছুটা আলোচনা করেছিলেন। 

২৯1 4৯1] ]-4১00%0১ ৬0], [১ 0500, 

৩০। বাকুড়া-__ তরুণদের ভট্রাচায, পৃ ৮৪-৮৫ | 
৩১ | 007087010950109 60 8176 (9662:0)1)5 8100 17019607501 1301)681--17 13100101005) 

0. 16. 

৩২। গোপভূৃম সম্বন্ধে বিশদ বিঝএণের জম্য দরষ্টব্য- বর্ধমান, তরুণর্দেব ভট্রাচাধ। 

৩৩। দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ৩১। 

৩৪। সামস্ততৃম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য প্রষ্টব্য, বাকুড়া--তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ০৯- 
৯০১ ও ৩৭৮-৭৯ | 

৩৫। দ্রষ্টব্য, বাকুড়া_ তক্ুণদেব ভট্টাচাধ! 
৩৬। ব্রাক্ষণভূম সন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মেদ্িনীপুর-_তরুণদ্ধেব ভট্টাচার্য, পৃ. 
১৯১-৯২ । 



৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিকা বর্ষ ;৯* 

৩৭। শুরভূম সঙ্বদ্ধে বিশদ বিবরণের জন্ত দ্রষ্টব্য, ছগলী-_-তরুণদেব ভট্রাচার্ধ। 

৩৮। জামবনী রাজবংশ ও ধলভূম জমিদারী সন্বন্ধে দ্রষ্টব্য, মেদিনীপুর--তরুণদেব 
ভক্টাচার্ধ, পৃ, ২*০-২*১। 

৩৮। তুঙগভূঘ সন্বদ্ধে দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া তরুণদেব ভট্টাচার্ষ, পৃ. ৩৭৯-৮* | 
৪০ | 100197 001007:9, 01. 2], 

৪১ | মেদিনীপুরের ইতিহাস-যোগেশচন্দ্র বসু, পৃ, ৯০-১১। 

৪২। তেলেগুলিপি অন্থমারে মান ভূমি মাপের একক। 

৪৩। পরমানন্দ আচাধ, দ্রষ্টবা পাদটীকা ৪০। 

88 | 1700018601৬ 960095 01 09719910910, 135 09)09910 13000599১ 19109 16. 

2 1939. 

৪৫ | 0 01900৮01605 [0 6179 962৮9 পৃ 13078 71110, 17070007580 35৮া 

13 & 0913 ৮০], ৬1) 1200. 236-40১ 



'কুষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র রচনাকাল 
আলোচনা 2 

সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিকাঁ আশ্বিন ১৩৯০ সংখায় শ্রীযুক্ত বিশ্ব বন্দোপাধ্যায়ের 
কিষ্ণসীলামৃতপিন্ধু'র কাল সম্পর্কে আণোচনাটি পড়লাম। তর্কের শেষ নেই। তাই 
অগ্যকার বক্তবাই আমার শেষ বক্তব্য। বামপ্রসাদ বায় পিতা জগত্রামের সঙ্গে “ছুর্গা পঞ্চরান্তি 
রচনা করেন 'ভুজ বন্ধ বল চত্্র' শকে মাধব *মানে? অর্থাৎ ১৬৭২ শক বা ১৭৭০ গ্্রীস্টাবে। 
তখন তার বয়স ২২ বসব ( পুথি-পরিচয় ৪র্থ খণ্ড ১৯৮০ পূ. ২৭৬) । পিতার আদেশে 

তার অদ্ভুত রামায়ণে'র লঙ্কা ও ১ত্তর কাণ্ডের পিস্তারিত রূপ দেন তিনি ১৯১২ শকাবের 
ফান্তন যাসে অর্থাৎ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে (খাঙ্গালা সাঠিঙ্টের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরাধ ১৯৭৫ 

পৃ. ৪৩১ )। 'কুষ্ণচলীলামুতশিন্ধু” তিনি রচনা করে 'বাখভুজ মুনি চত্দ্র' শকে মাঘ মাসে । 
শকাক্ষের নিয়ম অনুসারে ১৭২০ শকাব্দ বা ১৮০২ গ্রাস্টান্দে এবং সেটা আদৌ অস্বাভাবিক 
বাপার নয় । ৩খন কবির বরশ ৫৪ ব্সর। উনিশ শঙকেও ভাগবতের অনুবাদ বা 
কুষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচিত হতে দেখা যাঁয়। 

এখন প্রশ্ন রামের সথথ্যা নিয়ে । পণ্ডিতগণ 'বামে-র সংখ্যা তিন (৩) গণনা 

করেন। বরাহ-খিহির-কত “পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', শতানন্দের 'ভাস্বতী" চন্দুশেখবের “সিঙ্াস্ত 
দর্পণ” প্রভৃতি গ্রন্থে বামে'-বু অঙ্ক তিন (৩) পাওয়া যায়। বাটদেশে রচিত 'জাতকার্ণব' 
প্রভৃতি গ্রস্থেও এ একই সংখা! ( সাহিত্য-পরিষত-পাত্রিকা ১৩৩৬ 'আঙ্কিক শষ") 
বিগ্যাপতির ছাত্র ্পধরের অন্রপণিপিকৃত পুথিতে রাম” এবং ৩ সংখ্যা একই সঙ্গে আমর: 
দেখেছি । বাংলা পুথিতেও অন্রুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি । তিন (৩) ছাড়া বামে 
আবু কোন বিকল্প সংখ্যা আমাদের নজবে পড়েনি । বামে অঙ্ক কোথাম এক (১) 
গণনা করা হয়েছে, বিশ্ববাবু আমাদের দেখান। নচেত্ রামপ্রসাদকে অষ্টাদশ শজকের 
সীমানার মধো রাখবার তাগিদে রামের সংখা! এক (১) গণনায় আমরা অক্ষম । 

যুল প্রবন্ধে (১৩৮৭ বৈশাখ আধা) শ্ীপুক্ত বন্দোপাধায় শিখেছেন_-“কুষ্ণলীলামুত” 
সিন্ধু'ওর এ পর্বস্ত ছুখানি পুথি দেখেছি । একটি পুরুশিয়ার পুথি, ডঃ ক্ষরধিরাম দায়ের 
সংগ্রহ, অপরটি প্রবন্ধলেখকের নিজন্ব সংগ্রহ । এ প্রবন্ধেরই পাদটাকায় বলা হয়েছে 
“বর্তমান লেখক-রচি 5 এতৎসস্পফ্িত ভূমিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গন্ষেণাপত্র 
রূপে গৃহাত হয়েছে 1”- রামপ্রসাণ রায়ের 'কিষ্ণলীপামৃতপিগ্ধ পুথি নিয়ে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক কাজ করলেন, অথচ কলকাতারই এক নামকরা পুখিশাগায় বমরন 
রাক্ম-সংগৃহীত 'কঞ্চলীলামৃতসিদ্ধু-্বাণিলীলা পুথিখানার উল্লেখমাত্র না দেছে আদি 
্বভাবত:ই বিন্ময় প্রকাশ করি (১৩৮৭ কাহ্ডিক-পৌষ )। উত্তরে ১৩৮৮ মাঘ-টচহ? 

রক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, বসস্তবগ্তনেব্ পুথিটি “সব চেয়ে নিরুষ্ট” এবং "তুলে ভরা 
যাব জন্য তিনি এব উল্লেথ করেননি । অথচ মূল প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি মাছ 'ছুথানি 

পুথি' দেখেছেন-_-তিনথানি নয়। কাজেই তখন বসন্তবাবুর পুথির কথা আপে কি করে 
উতর দেবার সময় যতখানা পুথি তিনি দেখুন না কেন; সম্প্রতি (আশ্বিন ১০৯০; শ্যুক 

*'মাধব মাসকে কেহ কেহ “চৈত্র মাস বা বৈশাখ মাপ? ধরেন কিছ “গাঁডীক্গ বৈষ্ব 

সম্প্রদায়ের মতে “মাঘ মাস'মাধব মাল বলে ধ্যাত: তা হুপে কাবেরু বচণা কাপ 

আরও এক বৎসর বেড়ে যাবে অর্থাৎ ১৭৭১ থৃং হবে। শ্রীপধশনন চক্রবতাঁ। 



৪৪ সাছিতা-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ 2 স* 

বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন__আমি সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কারের সময়ও এব [ বসস্তবঞ্জনের পুথি ] 
কথা জানতাম না। পরে জেনেছি ।” এটাই সত্য কথা । 

শেষোক্ত উত্তরে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন--“অন্ঠান্ অনেক পুধির মতো 
ক্িষ্চলীলাম্বতশিদ্ধু'র ক্ষেত্রেও বসম্তরঞ্্নই মূল আবিষ্কর্তী ।*-.এ বিষয়ে আমার বা স্থনীতবাবুর 

কারোরই প্রথম আবিফারের দাবী নেই '”_ জীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শ্বীকারোক্তিতে 
আমি সতাই স্থথী হয়েছি। 

স্থনীতকুমার রায়কে আ'ম শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুর্বস্থরী বা উত্তরস্থরী কিছুই 
বলিনি । তিনিও কিঞ্*লীলাম্বতসিন্ধু' নিয়ে কাজ করেছেন, এইমাজ্র বলেছি । আমি তার 
কাজের কিছুই জানিনা । আমার জানতে কৌতুহল হয়, তিনি “কঞ্থলীন্ামৃতসিন্ধু'র 
বচনাকাল পেয়েছেন কিনা এবং পেলে 'বামে'-ব অস্ক কত ধরেছেন। 

অক্ষয়কুমার কক্সাল। 

৮ পাশ এ পাস ৯ পা ৮ পবা 

সাহ্ত্য-দধক-চরিতমান। 
বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নির্ভ: যোগ জীবনীকোষ 

প্রথম হইতে চতুর্দশ খণ্ড সবগুলিই এখন পাওয়া যাঝ়। 

প্রকত্রে মোট মুল7--২৩০-০০ টাকা। 
দ্বাদর্শ খণ্ডে আছে-__জগদানন্দ রায়, শশাঙ্কষমশোহন ০সন, জীবেজ্দ্রকুমার দত্ত 

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, বিপিনচন্দ্র পাল ॥ 
অ্রক্োদশ খণ্ডে ঃ প্রমথ চৌধুরী, মহেত্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 

প্যারীমোহন সেনগুঞ্চ, যছুনাথ সরকার, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ও সরল 
বালা সরকার ॥। 

চতুর্দশ খণ্ডে ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থকাস্ত ভট্টাচার্য, 
বটকৃষ্ণ ঘোষ, অভুজগ্রসাদর ৫সন, চিত্তরগন দ্বাশ ॥ 

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতে: €যোগেশচজ্জ বাগজল। 
গ্রকাশক- বঙ্গীয় সাহিত্য পল্লিষদ্ 

২৪৩/১১ আচাধ প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ *০ ০০৬ 



পরিষতৎ-সংবাদ 
১৩৯* বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩য় সংখ্যা অগ্রহাযণ-পৌষ নানা 

কারণে যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না সেজন্য ছুঃখ প্রকাশ করিতেছি । 
শোক সংবার্দ :-- আলোচ্য কালসীমার মধ্যে খঙজসাহিত্য সম্মিলশীর সভাপতি স্থরেশ 
নস্রোগী ও কল্লোল যুগের লেখিকা সুনীতি ধীর জীবনাবসান হইম্মীছে। সংহতি 
শত্রিকার সম্পাদক শ্ররেন নিমোগী বাংলা সাহিত্য সাধনার ক্ষেক্সে একটি অবিস্মরণীয় 
নম | তাহার ও স্থনীতি দেবীর প্রয়াণে বঙ্গীয় সাহিত্য পগ্সিষর্দের কার্য শিবাহক 
সমিতি গত ৮ই পোৌঁৰ, ১৯৩৯০ তারিখের 'মধিবেশনে ষথোচিত অদ্ছী প্রদর্শন করিয়, 
শোকজ্ঞাপন করপিক্বাছেন | 

স্থরেক্্রনাথ নিয্সোগীর স্মরণসভা : 

গত ২৮ শে, পৌষ ১৩০০ হংরেজা ১৪ই জানুয়ার,১৯৮৪ শনিবার অপরাহে বিশি্ 
সাহাত্যক, সাহিত্যপাধক ও রাজনীতিবিদ স্ুপেন্দ্রপাথ নিছোগীর ম্ততু/ুতে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বু জনসমাগম 
হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীকিস্কর তেনগুপ্ত । প্রয্ান্ড 
স্থরেক্্নাথ নিয়োগীর জীবন ও সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশ 
ভট্টাচার্য, সব্শ্রী দেবনারায়ণ গপ্ত, জীবনতার হালদার, রনজিৎ্কুমার সেন, স্মৃধীর 
বস্থু, শ্যামন্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বনু বিশিষ্ট ব্যক্তি "মালোচনস। করেন এব 
স্থরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রন্ধ! জ্ঞাপন করেন। 

রাধারণী তদেবীর সম্বধন। : 
গত ২৪ শে অগ্রহায়ণ, ১৯৩৯০ ইংরেজী ১৯ ভিসেম্বর, ১৯০৮৩ রাখবার অপরাহ্রে 

বঙ্শায় সাহিত্য পারষদধ মন্দিরে শ্ামতি রাধারাণী দেবার অশীতি বর্ষ পুতি ডপলক্ষে 
তাহাকে স্বর্ধন। জানানো হয়| বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অশীতিপর সাহিতি)কগণকে 
সম্বর্ধনাজানানোর সিদ্ধান্ত পুবেহ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত অহথযায়ী কয়েক 
জন সাহিত্যিককে পৃর্বেহ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 

আজীবন সব্দত্য : 
গত ২৫ অগ্রহাক্পণ, ৯৩৮ শনিবার অপরাদ্ে অনুষ্ঠিত খায় সাহিত্য 

পরিষদের মাসিক অধিবেশনে «৮ ডি পারমার রোড, ভদ্রকালা, হুগলী নিবাসী 
শ্রইন্দ্ব দলা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষধ্জের প্রাক্তন কর্মী শ্াঅনার্িভূষণ দাস; ৫৯ বি, বাঁশ- 

গঞ্জ সাকুলার রোড,কলিকাতা-৯৮ নিবাসী শ্রদীপালি রাক্র এবং এফ, ক]ামাক স্ট্রাট 
কলিকাতা-১৬ নিবাসী শ্রীশঙ্কর ঘোষের 'আজীবন সাদশ্তপদ অনুমোদন করা হয, 

ছুটির ভাজিকা সংশোধন : 
বর্দীয় সাহিত্য পরিষৎ কাধনিবাহক সমিতি কর্তৃক গঠিত ছুটি বিষয়ক শপ- 

সমিতির সুপারিশ অন্গযায্ী পরিষদ্দের সাধারণ ছুটির তালিকাদ্ ইছুজ্জোহা ও ভাত 
হ্থিতীক্স1 ভুই দিন বুদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়| 







1২. [. 4109718) 
নটিরিনিনিনি্ার জিরার রারালেনারির রর রিনি তত 

চণ্ডীদী০সব্ ভ্রীকৃষ্কীর্তন 
বসস্তরগ্ন রায় বিদ্দ্বল্ল দম্পাদ্িত্ত 

মূল্য-ত্রিশ টাকা 

সংবাদপত্জে ০সকাতলম্ম কথা 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯ম খণ্ড ; টাঃ ২০*০* 

২য় খণ্ড: টাঃ ৩৯৯০ 

ব্বাংল। সাসমিক পজজ 

ব্রজেজ্্রনাথ বজ্য্যোপাধ্যায় 
২ম খণ্ড টাঃ ১৯৯০ 

২য় খণ্ড; টাঃ ৯০৯ 

জীর নাটম্শালাক্স ইতিহাস 
( ১৭৯৫-১৮৬৩৬ ) 

ব্রজেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভ: ন্বশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা 

পঞ্চম সংস্করণ । মুল্য -৩**০ 

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পন্ 
€ মধ্যযুগ ) 

ডঃ জগ্গদীশনারায়ণ সরকার 
মৃূল্য--৯০'** 

সাহিভ্য সাথক-চব্রিভমাল' 
৯ম হইতে ৯৪শ খণ্ড । মৃল্য-_-২৩*"** 

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী ও গ্রন্থস্ষচী 

ব্বতীক্-সাহিত্য-পন্কিষণ্ 

বজীয়-সাহিত্য-পরিষর্দের সম্পাদক শ্রীকানাইচন্দ্র পাল পি. এইচ. ভি. 

(লগ্ন ) ব্যারিস্টার-এট্-ল, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীহরি প্রিশ্টার্স, ১২২/৩ রাজা 
দীনেজ্জ স্ট্রীট কলিকাতা-৪ হইতে শ্রীমতী রেখা দ্ধে কর্তৃক মুক্রিত। 

হু; $ চান্স টাক 



সাহিভ্য-গরিষৎ-পত্রিক। 

উজমানিক 

৯০ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্য] ৷ 

ঠচজ্ঞ 

১৩৪১৩ 

পন্জিকাধ্যক্ষ 

শ্রীসরোজমোহুন মিত্র 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 
২৪৩/১, আচাধ গ্রফুল্লচন্দ্র রোড, 

কর্লিকাতা-৭** * ০৩ 





সাহিত্য-গৰিষৎ-গাঁত্রক। 

জ্রমাসিক 

৯০ বর্ধ ॥ চতুর্থ সংখ্যা | 

চেজ্ঞ 

১৩৯০৩ 

পত্রিকাধযক্ষ 

প্রীসরোজমোহন মিত্র 

২৪৩/১, আগার্ধ প্রফুল্পচন্দ্র রোড, 
কলিকাতা-৭ ০৪৩৬০৬ 



সুচীপত্র 

ভারতীয় দর্শনে বাগর্থ বিচার £ গ্রাশ্ীমোহন তর্কবেদ্বাস্ততীর্থ ভট্টাচার্য ১ 

কায়স্থ শবের প্রাচীন উদ্লেখ £ শ্রাণীনেশচজ্জ সরকার ৯২ 

৯৩৯০ বঙ্গান্ধে উপন্থত পুস্তকের তালিক। ৯৭ 

আলোচন। : 'কষ্খলীলাম্ৃত লিল্ধু' £ ভঃ সুনীতকুমার রায় ৫১ 

পরিষৎসংবাদ £ ৫৩ 

সাহিত্য পরিৎৎ পক্জিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি-_- 

(৮নং ধারা অন্গযাক্সী ৪নং করম ) 

১। প্রকাশের স্থান-__ 
২৪৩/৯, আচাধ প্রফুল্লচন্্র রোড, কলিকাতা -৭* ০০ ০৬ 

২। প্রকাশের কাল পর্বায়__ 
 ত্রমাসিক £ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র 

৩। মুদ্রেকের নাষ-_ 

শ্রীমতী রেখা দে, শ্রীহরি প্রিপ্টার্স ৯২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রাট, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুক্্রিত। 

৪। প্রকাশের নাম-_ 
ডঃ কাণাইচন্ত্র পাল, সম্পাদক) বঙ্গীন্-সাহিত্য-পরিষৎ। জাতি-_ ূ 
ভারতীয় । ২৪৩/৯, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭*০০০৬ 

| 

৫। জস্পাদকের লাম-ডঃ সরোজমোহন মিন, জান্তি-_ভারতীক়। | 
২৪৩/১, আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কনিকাতা-১৭*০০*৬ 

৬। পত্রিকাপস মালিক-_-বলীয্ব-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্ধ 
প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭*০* ০৬ 

আমি এতছার। জানাইতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও 
বিশ্বাসমতে সত্য । ত্বাঃ ডঃ কানাইচজ্দ্ পাজ 

প্রকাশক 



ভারতীয় দর্শনে বাগর্থৰিচার 

রীপ্ীমোহন তর্কবেদাস্ততীর্থ ভট্টাচার্য 

তন্ত্রশান্ত্রে বাগদেবীর যেধ্যানমন্ত্র আছে তাহাতে তাহাকে পঞ্চাশদ বর্ণময়ী বলা 
হইয়াছে। তাহার শরীর ৫০টি বর্ণে গঠিত, বাজ্ময় জগৎ এই কন্বটি বর্ণের হার! ব্যাপ্ত । 
ইহাদের বিশিষ্ট সংযোগের ফলে গঠিত হয় অনন্ত পদ এবং পদঘটিত বাকা । নানা প্রকার 
বাগতঙ্গীর সাহায্যে অগণিত কাব্য নাটক প্রবন্ধার্দি রচিত হইতেছে এবং হইবে, এই 
বর্ণকে অতিক্রম করিয়া নৃতন কিছু সংযোজনার উপায় নাই। জাগতিক হৃস্ম ব্াবহিত 
নানা বাহা বস্ত ও আন্তর জগতের বিচিত্র সখ ছুঃখাদি বুত্তিকে এবং অন্ভের মধ্যে নিজকে 
প্রকাশ করিবার এমন মাধাম আর দ্বিতীয় নাই। আধ্যাত্মিক ও আধিভোৌতিক নিখিল 
বস্ত ও ভাবের জগতে ব্যাঞ্ধ হহয়া মাছেন_-এই বাগদেবতা । তত্ত্বের মতে তিনিই সাধ্য 

এবং তিনিই সাধন। বীজ বা বাক্রূপে তিনি সাধন, অর্থরূপে তিনি সাধ্য । হঙ্ত্রের এই 
রহস্যময় দুর্গম তত্ব আমাদের আলোচ্য নহে। 

নৈয়ায়িক জগদীশ তকালংকার তাহার বিখ্যাতগ্রস্থ “শবশক্তি প্রকাশিকা'তে প্রথমেই 
বাগদেবীকে স্মরণ করিয়াছেন এবং তাহাতে বপিয়াছেন যে, বাগদেবী সম্যক উপাসিতা 
হইলে সগ্যহ প্রত্যক্ষীভৃতা হণ এবং অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। (১) যথাযথ বাকোর 
প্রয়োগই বাগরদেবীর উপাসনা, এই উপাসনার ফল--বক্তার অভিপ্রেত বাক্যাথবোধ বা 
শাব্ববোধ । এই ফল অবিগন্থেই পাওয়া যায়। আচার দণ্ডীও কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন-__ 

'গৌ গৌঁঃ কামছুঘ! সম্যক প্রযূক্তা ম্ম্যতে বুধৈঃ | (২) ম্যক্ প্রয়োগ" বলিতে 
আকাজ্ষা-যোগ্যতা-আসত্তিযুক্ত পদসমূহের যথাযথ প্রয়োগ। 'বাক্, বলিতে বর্ণ, পদ ও 
বাক্য এই তিনটিই বুঝায়, কিন্ত আলোচ্য 'বাগর্থ' “কথাটির মধ্যে যে বাক্শ আছে তাহার 
অর্থপদ ও বাঁকা, যেহেতু, আপাততঃ আমাদের কাছে বর্ণের ম্বতস্ত্রভাবে কোন অর্থ নাই। 
পদের অর্থ আছে এবং বিভিন্ন পদের অর্থই পরস্পর সম্বপ্ধুক্ত হইলে বাক্যার্থ হয়, অতএব 

পদই আমাদের প্রধান আলোচ্য । 

বিশিষ্ট আমুপৃবী বা সঙ্গিবেশ যুক্ত বর্ণ সমহিকে বল! হয় পদ। ইহা সকলেই 
অগ্ুভব মিদ্ধ যে, বিশেষ বিশেষ পদ শ্রবণ করিলে বিশেষ বিশেষ অর্থের বোধ হয়, এই 
জন্যই পদকে বল! হয় বাচক শব্ধ এবং অর্থকে বল! হয় পদের বাচ্য। এই যেবাকৃবা বাচক 
পদ তাহার স্বরূপ কি তাহাই প্রথমত: [ববেচ্য। আমরা জানি যে, বর্ণসমহ অর্থাৎ 

কতকগুলি বর্ণের সমষ্টিই পদ এবং পদসমূহই বাক্য, কিন্তু ইহার মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে 
তাহা সাধারণতঃ লক্ষ্য করা হয়না। আপাততঃ পিপিকে বর্ণ মনে করিলে কোন 
সংশয়ের উদয় না! হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু লিপি তো বর্ণ নহে, তাহা দণ্ডাবর্ত বিন্দু সমস্থিত 

চিত্রমান্র, যাহাকে লিপিবদ্ধ করি সেই শ্রবণেন্দরিষগ্রাহ্ন ও বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে 

উচ্চারিত বর্ণের সমক্টিই পদ। কিন্তু বর্ণের ক্রমিক মিলনের ফলেই সমর হি হইতে 

পাবে, এই বিষয়ে নানা প্রশ্নের অবকাশ আছে। 

১, অন্থভবহেতুঃ সকলে সগ্ভঃ সমূপাসিত1 মজে | 

সাকাজ্ষাসন্ন! চ স্বার্থে যোগ্য সরন্বতী্দেবী £ (শবশক্তি প্র. ১১) 

২. কাব্যার্শ। শ্লোঃ ৬ 



২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা বর্ষ ঃ ৯১ 

দার্শনিকগণ এই সম্বন্ধে ষে সমীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে দুইটি মতবাদের উৎপত্তি 
হইয়াছে__একটি বর্ণবাদ এবং অপরটি স্কোটবাদ | 

মীমাংসকমতে বর্ণাঝ্ক শব্ধ নিতা, উচ্চারণের দ্বার! বর্ণের অভিবাক্তি হয়, উৎপত্তি 

হয় না। নৈয়াক্মিকগণের মতে ধ্বগ্তাত্মরক শব্ের ন্যায় বর্ণাত্বক শব্ধও অনিত্য, ক তালু 
প্রভৃতির অভিঘাতাখ্য সংযোগ হইতে বর্ণের উৎপত্তি হয়। যাহার] বর্ণকে নিত্য বলেন 
তাহাদের মতে প্রত্যেকটি বর্ণ সমকালীন হওয়ায় ভাহাদের ক্রম অর্থাৎ পৌাপর্য সম্ভব 
নছে। আর-যাহারা বর্ণকে অনিত্য বলেন অর্থাৎ নৈষ্ষাঘ্মিক প্রভৃত্ি-_তাহাদেব মতে তাছ। 
দ্িক্ষণমাত্রস্থায়ী, অতএব উত্তরোত্তর বর্ণের উতৎপত্তিকাঁলে পূ পূর্ব বর্ণের ধ্বংস হওয়ায় 
তাহাদের পৌর্বাপর্ধ সম্ভৰ হইলেও পূর্ব পূর্ব বর্ণের সহিত অস্তিম বর্ণের মিলন সম্ভব না হওয়ায় 
পদের সম্ভাবনা কোথায়? বৃক্ষসমূদায়কে 'বন' বলিতে পারি, যেছেতু তাহার! সমকালবতশ 

হওয়ায় তাহাদের সমূদ্িতভাব বা সাহিত্য সম্ভব, ভিন্নকালবর্তাঁ বর্ণ সমুদায়কে এ ভাবে পদ 
বলা যায় না। যেমন বিভিন্ন উপকরণের সংযোগে গুহনির্মাণ সম্ভব, কেননা প্রত্যেকটি উপকরণ 
স্থামী মূর্ত বস্ত, কোনও চেতন প্রযত্ববশে তাহার মিলন ঘটাইতে পারে কিন্তু বর্ণের ক্ষেত্রে 
তাহ সম্ভব হইতে পারে ন1, অতএব বর্ণকে পঙ্গের ঘটক অর্থাৎ অবয়ব বলা যায় না। যে 
শব্ধ শ্রবণ করিয়া পদ্দার্থের উপস্থিতি হয় তাহা! পদের অন্তর্গত চরম বর্ণমাত্র, চরমবর্ণকে 
পদ বলা যাব না, তাহ1 হইলে সেই একটিমাত্র চরমবর্ণ উচ্চারণ করিলেই অর্থবোধ হইত । 
এইভাবে পদের অন্তর্গত কোন একটি বর্ণ ই অর্থবোধক হইতে পারে না, তাহ! হইলে 
অন্যবর্ণের উচ্চারণ ব্যর্থ হয়। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে. পূর্ব পূর্ব বর্ণগুলি উচ্চারণের পব পর বিধ্বস্ত হওয়ায় 
তাহারা চরমবর্ণকে সাহায্য করিতে পারে না, অথচ অসহান্ব কেবল চরমবর্ণকে অর্থের 
প্রত্যাক বল! যায় না।0৩) ইহার উন্তরে বর্ণবাদী বলেন ষে, যেমন দর্শপূর্ণমাসযাগ 
আগ্নেরাদি ছয়টি যাগের সমষ্টি, তাহার! ক্রমে অনুষ্ঠিত হইলেও মিলিতভাবে স্ব্গার্দি ফলের জনক 
হুয়, একটি বাক্যের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ক্রমিক হইলেও তাহার ফলে বাকাটি 
কঠস্থ হইয়া যাক; প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অর্থাৎ গঞ্জনক্রিগা ক্রমে উৎপন্ন হইলে মিপিতভাবে 
গ্রমাদিদেশপ্রাপ্তি্প ফলের জনক হয়, [সেই সেই স্থলে একটি ক্রিয়া দ্বারা বা 
যুগপদনুষ্ঠিত ক্রিয়া বারা বা অযথাক্রমে অনুষ্টিত ক্রিয়াঘারা অথবা! বিভিন্ন কর্তৃক ক্রিপ়্া ছারা 
ফল উৎপন্ন হয় না], তেমনি, যথাক্রমে একব্যক্তিকর্তক উচ্চারিত বর্ণপমূহের দ্বারা অর্থ- 
প্রতীঠি হইবে না কেন? ূ 

ইহাতে বিকন্ধবাদী (স্ফোটবাদী) বলেন যে, বর্ণবাধীর এ ঘুক্তি গ্রহণ করা যায় না। 
যে যে দৃষ্টাস্তের ছার! বর্ণবাদ সমর্থন করা হইতেছে তাহার সহিত প্রকৃতস্থলের বৈষম্য 
বহিগ্াছে। দর্শপূর্ণমাসারদদি স্থলে কোন যাগই সাক্ষাৎভাবে ম্বর্গারদি ফলের সাধন হয় না, 
অথচ বেদবিধি দ্বার! তাহার স্বর্গলাধনতা অবগত হওয়ার অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে তত্তৎ যাগ 
জন্ত অনৃঃ কল্পনা কর! হয়, ফলনাস্ত এঁরপ স্থায়ী পূর্ব পূর্ব অদৃষ্টের ছারা! উপকৃত প্রধানাপৃ- 
রূপ ব্যাপাবের মাধ্যমে তন্তৎকম ফল জন্মাইতে পাবে। পাঠাভ্যাপাদি স্থলেও পূর্ব পূর্ব 
পাঠারদদি জনিত সংস্কার সহকারে পর পরবতি পাঠাদ্দিসংস্কার ফল জন্মাইতে পাবে । গ্রামাদি 
প্রাপ্চিস্থলে পূর্ব পূর্বগমন ক্রিয়! জনিত পূর্ব পূব দেশাতিক্রম সহকারে উত্তর ক্রিয়া দেশাস্তর 
প্রাপ্থিরপ ফলের জনক হয়। কিন্তু বর্ণস্থলে তাহ সম্ভব বছে। 

৩. প্রত্যেক ম প্রত্যাক্্কত্বাৎ সাহিত্যভাবাৎ নিরতক্রমবর্তিনামযৌগপছেন সভভূ্ 
কাবিত্বানুপপত্তেঃ। নানাবন্ত্ প্রবুক্তেত্যশ্চ প্রত্যন্বাদর্শনাৎ ক্রমবিপর্ধদ্ষধে ষৌগপত্যে চ। 
(ক্ষোটসিদ্ধি ৩) 



সংখ্যা £ ৪র্থ ভারতীয় দর্শনে বাগর্থবিচার ৩ 

বর্ণবাদী বলেন-_-কেন সম্ভব নহে? পূর্ব পূর্ব বরণসমূধ স্বাুতব জনিত সংস্কাররূপ 
ব্যাপারের গ্বারা চরম বর্ণের সহিত বাচ্যার্থের বোধ জন্মাইবে (৪)। ইহাতে স্ফোট বাদী 
বলেন যে, এইরূপ সমাধান সঙ্গতনহে, যেহেতু বেদে স্থানক্রম পাঠক্রম আর্থক্রম ইত্যাদি 
নানাবিধ ক্রমের নিয়ামক থাকায় অক্রমে অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে আদৃষ্ট এবং ফল উৎপন্ন হয় না, 
কিন্তু বর্ণস্থলে ক্রমের কোন নিয়ামক না থাকায় অক্রমে উচ্চারিত বর্ণসমূহ হইতে অর্থ- 
বোধের আপত্তি হইবে, ফলতঃ কপি ও পিক উভয় শব্ধ হইতেই বানর বা কোকিলের বোধ 
হইবে। অক্রমে উচ্চাঁবিত তত্ব বর্ণের উপলব্ধি হইলে কোন সংস্কার উৎপন্ন হয় না_ ইহ! 
বলা যায় না। পূর্ব পূব বর্ণের অনুতবজনিত সংস্কার সহকারে অস্ত্যবর্ণ যদি অর্থের 
বোধক হয় তাহ! হইলে “গৌঃ' এই পদ স্থলে গকার শঁকাঁর ও বিসর্গ এই তিনটির মধ্যে 
কেবল বিসর্গকেই বাচক বলিতে হয়, গকার ও গুঁকার তাহার সহকাৰি মাআ। তাহা 

হুইলে* গোঁ” এই পদের বাঁচকতা সম্ভব হয় না। ৫৫) 'গোরিত্যেকং পদম্” এইরূপ 
ব্যবহারেরও ভপপার্দন করা যায় না। 

আরও বক্তব্য এই যে, কোনো বস্তবিষয়ক উপলব্ধি হইতে যে সংস্কার জন্মে তাহ! 

তদবস্তবিষয়ক স্বতিকে জন্মায় ইহাই নিক্ম, স্মতির নিবাহের জন্যই সংস্কার কল্পনা । অতএব 

তত্রৎ বর্ণের উপলব্ধি হইতে যে তত্ত্দ বর্ণবিষয়ক সংস্কার জন্মে তাহা হইতে তত্তত্বর্ণ 

বিষয়ক সংস্কার জন্মে তাহা হইতে তত্ততবর্ণবিষয়ক স্মতিই উৎপন্ন হইতে পারে, বাচ্যার্থের 
বোধ হইতে পারে না। সংস্কারের সামথ্য স্মতিতেই উপক্ষীণ (৬)। তত্তৎসংক্কার সহিত 

অস্তযবর্ণ ইন্জরিয়গ্রাহ্থ হইলেও সংস্কার অতীক্ছরিয হওয়ায় বর্ণের বিশেষণ হইতে পারে না। 

অতএব বর্ণসমৃহকে পদ বা বাঁচক শব্ধ বলা যায় না । গো: অশ্ব: মনুযাঃ ইত্যাদিকে 
একটি পদ্দ বলা হয়, অথচ তাহার অন্তর্গত বর্ণসমূহ নানা । যেমন অনেক অবয়বের 

সংযোগে একটি অবয়বীর স্থষ্টি হয়, তেমনি সকল বর্ণ মিলিয়া একটি পদের সৃষ্টি করে--ইহা 
বলা যায় না, যেহেতু তাহাদের সমকালে উপস্থিতি অসম্ভব, বর্ণনিত্যতাবাদীর মতে তাহা 

সম্ভব হইলেও তাহাদের ক্ররমিকতা সম্ভব নহে । 

তাহা হইলে সর্বলোক1সদ্ধ 'পদ"ব্যবহার কাহাতে হইবে? তাহার সমাধানে 

স্ফোটবাদী বলেন যে-_বর্ণসমূহ ক্রমে উচ্চারিত হইলে তাহার দ্বারা এক একটি অখণ্ড 

(অনবয্বব) শব্দের অভিব্যক্তি হয় ভাবদ্ বর্ণাভিব্যক্ত এই শষাই ম্ফোট। ন্ফোটই পদ এবং 

অর্থের বাচক। অভিব্যঞ্রক বর্ণসমূহের ভেদ থাকিলেও তাহা! অখণ্ড এক । এই ক্ফোটাত্মক 

শবের সহিতই অর্থের বাচ্য বাচকভাব সম্বন্ধ (৭)। 

যেমন ইন্জরিয্ সন্ত্িকর্ধ থাকিলেও দূর হইতে কোন বন্ত অন্পষ্টরূপে প্রেতিতাত হয় এবং 

ক্রমে তাহা স্পষ্ট হয় । অথবা রত্বতত্ব পরীক্ষা স্থলে পরীক্ষক রত্বকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ 

করিলে অবশেষে তাহার প্ররুত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় সেইরূপ এক একটি বর্ণের উচ্চারণের 

ছার! প্রথমতঃ অম্পষ্ট এবং ক্রমে স্প্টতর হইয়া স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। (৮) প্রশ্ন হইতে 

৪. পূর্ববর্ণজনিত সংস্কার সহিতোহস্ত্ে। বর্ণ ঃ প্রত্যাক়কং ইত্যদোষ  (শাবরভাব্য ১। ১৫) 

_ ন চাস্ত্যবর্ণমাজন্ত পুর: সাবন্ধবেদনম্ (স্ফোটসিদ্ধি ১৩) 

৬. সংক্ষারাঃ খলু যদ্ বস্তরূপ প্রথ্যা প্রভাবিতাঃ । 

বিজ্ঞান হেতুবস্তত্র ততোহর্থে ধীর্ণ কল্পতে ॥ (স্ফোটসিছ্ধি ৬) | 

অন্যোপলব্ধি গ্রতিলব্ধ জন্মনো ভাবনায়া অন্াত্র জ্ঞানহেতুত্বাধোগাৎ। (এ ১) 

৭. নাপি সংক্কার বিশেষণৎ তশ্যাতিতেন্দ্রিয়বিষকসীম: সাক্ষাদবেদনাৎ ॥ (এ ১৩) 

৮. চয়স্তিশীমিত্যবধারিতং পুর ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাক্কৃতি: ৷ 

বপুধিভক্কাবয়বং পুমাণিতি ক্রমাদমৃং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥ ( শিশুপালবধ ) 



৪ সাহ্িত্য-পরিষৎ-পন্র্রিক। বর্ষ ঃ ৯১ 

পারে যে, এইভাবে স্কোটের.অর্থাৎ পদের অভিব্যক্তি স্বীকার না করিয়া তকত্বর্ণ হইতেই 
অস্পষ্ট ঈবৎ স্পষ্ট ইত্যাদিরূপে অর্থের অভিব্যক্তি হয় ইহা শ্বীকার করিলে ক্ষতিকি? ইহার 
উত্তরে স্ফোটবাদী বলেন__-একমাত্র প্রত্যক্ষ স্বলেই ক্রমে অন্পই ইত্যাদি ভাবে প্রকাশ 
হইতে পারে, দূরবর্তার প্রত্যক্ষস্থলে এবং রত্ব পরীক্ষার্দি স্থলেই তাহা দেখা যায়। অগ্চমান 
বা শব্দ প্রমাণের সেই সামর্থ্য নাই, তাহার! নির্দিষ্বূপেই বন্তর অন্থমিতি বা শাববোধ 
জন্মায় অথবা গন্মান্ম না (৯)। প্ররূত স্থলে বর্ণ হইতে যে অর্থবোধ তইপে তাহ! প্রত্যক্ষাত্মক 

নহে, তাহা শার্ববোধ, অতএব তাহার প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে ন1। স্ফোট 

প্রত্যক্ষপিদ্ধ হওয়ায় তাহার ক্রমে উপলব্ধির স্বচ্ছতা সম্ভব। শৈয়াগ্িকগণ পৃব পৃৰ' 
বর্ণান্ুভব জনিত সংস্কার সহকারে অন্তযবর্ণ জ্ঞানকে অর্থবোধের জনক বলেন। 

মীমাংসাদর্শনের প্রাচীন বৃত্তিকার উপবর্ধের মতে-_তাবৎ বর্ণের অন্থভব জনিত 
সংস্কার তাবৎ বর্ণবিষয়ক স্থতিকে জন্মায়, এই স্থতিতে উপাবঢ় বর্ণশমুহই অর্থের বোধক। 
ইনি বর্ণাত্সক পদকেই অর্থের বাচক বলিয়াছেন অতিরিক্ত স্কোট ম্বীকার করেন নাই। 
এইজন্যই শাবর ভাস্তে “অথ গৌরিতত্রক: শব; ? এই প্রশ্ন উখবাপন করিয়া “গকারেকার 
বিপর্জনীয়াঃ ইতি তগবাম্গুপবর্ষ:?-এইভাবে হ্বসিদ্ধাস্ত সমর্থনে বর্ণবাদী পূর্বাচার্ধয উপবর্ষের 

উল্লেখ করিম্বাছেন। শঙ্করাচাধও “শব্দ ইতি চেম্সাতঃ গ্রভাবৎ প্রত্যক্ষানমানাভ্যাম”” (ত্রহ্ম 
স্থুঃ ১৩২৮) এই স্তরের ভাষ্যে কমাত্মকং পুনঃ শব্বমমভিপ্রেত্যেদং শব্দগ্রভবত্ব মুচ্যতে? 
স্ফেটমিত্যাহ'- এইভাবে প্রথমে স্ফোটবাদী বৈয়াকরণ 'সদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া, পরে 

'ধর্ণা এবং তু শব্দ ইতি_ভগবান্থপবর্ষঃ এইভাবে বর্ণবাদী উপবর্ষের মত প্রদর্শন করিয়াছেন । 

বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটকল্পন। লোকান্ুভববিরুদ্ধ । এই জন্যই নৈয়ািক গ্রভৃতি অধিকাংশ 
দার্শনিক তাহা স্বীকার করেন নাই । 

আচার্ধ মণ্ডপ মিশ্র “ম্কোট সিদ্ধি" গ্রন্থে বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটের পক্ষে বন্ত যুক্তির অবতারণ। 
করিয়াছেন । এই প্রসর্গে তিনি শাবরভাস্য এবং কুমাবিলভট্ের মত খণ্ডন করিতেও কুন্ঠিত 
হন নাই। অনেকেই অনুমান করেন যে মগ্ডল মিশ্র ভতৃংরির মতান্ুগামী শব্দান্বৈতবাদী, 

অতএব তাহার পক্ষে স্কেটবাদ সমর্থন করাই স্বাভাবিক । 

স্তায়দর্শনের মভ ॥ ভ্ার়শান্্ প্রমাণ নিকূপণে প্রবৃত্ত হহয়া প্রসঙ্গত বাক্যার্থের 

নিরূপণ করিয়াছেন । প্রত্যক্ষ, অন্যান, উপমান ও শব এই চতৃবিধ প্রমাণের মধো শব 

অন্ততম | শব্দ প্রমাণের ফল-_শাকবোধ । শাব্ববোধ বলিতে এক পদার্থে অপ4পদ্দাথের অন্বয়- 
বোধ বা বাকার্বোধকে বুঝায়। এই শব্দ অর্থাৎ পদ বাক্যের অস্তগত হহয়াই শাব্ববোধকে 
জন্মায়, বিচ্ছিন্নভাবে জন্মায় না। যেমন-_গচ্ছতি” এই বাক্যের অন্তর্গত গম্ ও তি এই 
দুইটি পদ বাক্যার্থের বোধক হইগেও স্বতন্ত্রভাবে গম্ বা তি উচ্চারণ করিলে তাহার স্ারা 
অর্থবোধ হইবে না (১০)। বাকোয় অন্তর্গত এই পদ বা শব্গগুলিকে সার্থক শব্ধ বল! হয়। 
যাহা শব্দাস্তর নিবুপেক্ষভাবে স্বার্থ বোধ জন্মাইতে পারে না তাহাই সার্থক শব্দ (১১) । যথা-_ 
প্রকৃতিও প্রত্যয় । প্রকৃতি প্রত্যয়যুক্ত ন! হইয়া এবং প্রত্যান্ধ প্রকৃতিষুক্ত না হইয়! শ্বার্থবিষয়ক 
বোধ জন্মায় না। 

৯. অর্থাবসায় প্রসবনিমিত্তং শব্দ ইস্কতে । (স্ফোটসিন্ধি ৩) 

১০. লিজ শবাদয়স্ত নিশ্চিতাত্মানং প্রত্যয় মৃপঞ্জনয়গ্ত্যেকরূপং নব বা, ন তত্র ব্যক্তাব্যক্ত 
গ্রহণ বৃদ্ধিভেদঃ। ( স্ফোটসিদ্ধি ২৩) 

৯৯. বাক্যভাবসবাপ্তশ্ত সার্থকন্তাববোধত্ঃ। সম্পন্ভতে শাববোধো ন তন্মান্রম্ত বোধতঃ ॥ 

( শব্বশক্তি প্রকাশিক ) 
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বাক্যার্থবোধের পন্ধতি ॥ প্রথমত:-_-একটি বাক্য যতগুলি পদ আছে তাহাদের 
জ্ঞান আবশ্যক । ইহাই পদজ্ঞান এবং শাব্বোধেন্ন করণ বা প্রমাণ। পদজ্ঞান না 
থাকিলে বাকা শ্রবণ করিলে অর্থবোধ হইবে না। যেমন, বামঃ গ্রামং গচ্ছতি এই 
বাক্যে রাম, স্থ, গ্রাম, অম্. গম্ ও তি; এই ছপুটি পদ (বাচক শব) আছে । ন্বিতীয়তঃ _ 
প্রত্যেকটি পদের অর্থের জ্ঞান ( পদজ্ঞান জনিত পদার্থোপস্থিতি ) আবশ্তক। এই জ্ঞান 
শ্বত্যাত্মক, ইহা প্রত্যেক পদের শক্তিজ্ঞান থাকিলেই হইতে পাবে' 'পরম্পর সমদ্ধধুক্ত 
সন্বদ্ধিরপে জ্ঞাত) ছুইটি পদার্থের মধ্যে এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বদ্ধীর স্মারক হয়' এই 
নিম অন্ুসাথে পদ ও অর্থ এই দুইটির মধ্যে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ থাকায় পদের (বাচক 
শবের ) জ্ঞান হইলে পদার্থের (বাচা অর্থের ) স্মরণ হয় এবং পদার্থের জ্ঞান হইলে 

পদেন শ্মরণ হয্ব। পূরে পদ-পদার্থরে বাচ্যবাচকভাব অথাৎ শক্তির জ্ঞান না থাকিলে 
তাহা হইতে পারে না। এইজন্যই বলা হয়--'শক্তিপীঃ সহকারিণী' -অর্থাং পদ ও পদার্থের 
শক্তিজ্ঞান শাব্ববোধে সহকারি কারণ। 

তৃতীয়ত :-শক্তি বা লক্ষণাবৃন্তি দ্বারা উপস্থি5 (স্ব) পদার্থ সমূহের বিশেষ 
বিশেষণভাবে অন্বয্ব বা সম্থন্ধের বোপ হয়। ইহাই শান্দকোধ বা অন্থমবোধ ব। বাক্যার্থবোধ। 

ইহা অপূৰ অর্থাৎ অভিনব । বাক্য শ্রবণের পূর্বে এই বাকার্থবোধ থাকে না, পদার্থের 
জ্ঞান পূর্বে ; শক্তিগ্রহণকালে ) থাকিলে বাক্যার্থভ্ঞান অভিনব। 

এই স্থলে প্রশ্ব হইতে পারে যে, শাব্দবোৌধীপবিষূতা অবশ্যই বুত্তিপ্রযোজা1, যে অর্থে 

যে পদের শক্তি বা লক্ষণাবৃত্তি অবগত, সেই অর্থ ই সেই পদজন্য শাবকবোধের বিষয় হয়, 
ইহাই নিয়ম । কিন্তু শাব্ববোধের মুখ্যবিষয় যে পদার্থাম্বয় অর্থাৎ এ+ পদার্থে অপর 
পদার্থের সম্বন্ধ, যেমন “ঘঢম্ আনয়” এইস্থলে মাধেয়তা, নিরূপকত্ধ, অন্থকৃলত ও সমবায়; 
( ঘটনিষ্ঠ কর্মতা নিরূপক আনয়নাহুকুলরুত্মান্ ) ইহারা শব্দবোধের বিষয় কিভাবে হঈবে? 
যেহেতু ঘট, অম্, আ-নী, তি-- এই সকল পদের শক্তি এরূপ সম্বদ্ধে নাই । 

ইহার উত্তরে নৈয়াসিকগণ বলেন- পদার্গত শাব্বোধীয়বিষয়তা তত্তৎ পদের বুনি 

প্রযোজ্য হইলেও সম্বন্ধনিষ্ঠবিষয়ত। বুক্তিপ্রঘোজা নহে, পরম্ত আকাজ্কা প্রযোজা । 

প্রাশিন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে শব্দের তাৎপর্য নামক 'একটি অতিরিক্ত বৃ 

স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের মতে সম্বন্ধনিষ্ঠবিষয়তা তাত্পধবুত্তি প্রযোজ্য । 'প্রতভাকর 
সম্প্রদায় বলেন যে, অন্থিতন্বার্থে পদের শক্তি, অত এব মন্বপ্থ অর্বাৎ সম্ন্ধও সন্ন্ধ পদাথের 
ন্যায় শক্তিভাস্ত | প্রাচীন নৈয়ার়িক দন্স্ত তটের মতে পদের দ্বিবিধ শক্তি স্বীকার করা হয়, 
অনিধাত্রী শক্তি ও ভাৎপর্ধ শক্তি। পর্দের অভিধাত্রী শক্তি শুদ্ধ পদার্থ বিষয়ক এবং বাকা- 
ঘটক পদের তাৎপর্শক্তি অদ্বিতার্থ বিষয়ক ।(১২) 

প্রয়োগ পদ্ধতির বৈচিজ্রযবশতঃ বাক্যের তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়-_কর্তবাচা, 

কর্মবাচ) ও ভাববাচা । যে বাকোকর্তা মুখাবিশেষ্যদপে (১৩) প্রতিপাদ্য তাহ! 

কর্তৃবাচ্য। এইরূপ বাক্যেক তারই প্রাধান্য, অবশিষ্ট সকল পদার্থই তাহার বিশেষণ। 

যেমন-_বাম: গ্রামং গচ্ছতি এইবাকো রামই প্রধান । তাহাক বিশেষণ আধ্যাতার্থ ক্ুতি, 

তাহার বিশেষ্ণ-ধাত্বর্থ-গমন, তাহার বিশেবণ-দ্ধি তীয় বিভক্তার্থ কর্তা, তাহার বিশেষণ-গ্রাথ 

(পতি এই আখ্যাতের অর্থ--তিনটি, কৃতি, বর্তমান কাল ও একত্ব সংখ্যা । তাহার মধো কৃতি 
টিটি টিঠিগাড512 56558 

১২. শব্ধান্তরমপেক্ষোব সার্থক £ স্বার্থবোধকৎ। প্ররূতিঃ প্রতায়শ্চৈব নিপাতশ্চেতি স ত্রিধা । 

১৩. অভিধাত্রী মতা শক্তি পদ্দানাং স্থার্থনিষ্ঠতা। তেষাং তাৎপর্ধশক্তিস্ত সংসর্গাব- 

গমাবধিং ॥ (ন্যায় মঙ্চরী) 
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ও সংখ্যার অন্থয় কর্তীতে এবং কালের অরম্ব কৃতিতে হয়) অতএব এইবাক্যের অর্থ_ গ্রার্ম- 
নিষ্ঠ কর্মতার নিকপক যে গমন, সেই গমনের অনুকূল যে বর্তমান-কালীন ক্লৃতি, সেই 
কৃতিমান্ ও একত্ববান্ রাম। যেবাক্যে কর্মই বাচ্য অর্থাৎ মৃখ্যবিশেষ্রূপে প্রতিপাদ্য, 
তাহা কর্মবাচা । যেমন-রামেণ গ্রামঃ গম্াতে | এইরাকো গ্রামই প্রধান বা মৃখ্যবিশেষ্য, 
অন্তান্ত পদার্থ তাহার বিশেষণ । অতএব এই বাকোোর অর্থ হইবে-রাম-কর্তৃক গমনজন্য 
অংযোগেবআশ্রব গ্রাম । 

যে বাকো ভাব অর্থাৎ ক্রিয়াই মুখ্যবিশেষ্ত, তাহা ভাববাচ্য । যেমন-_ ময় স্থপ্যতে' 

_মত্কর্তক শয়ন । 

বাক্যার্থে শৃঙ্খল রক্ষার জন্ত নৈয়ার্িকগণ কতকগুলি নিয়ম বাব্যুৎপত্তি স্বীকার 

করিয়াছেন। 

নামের উত্তর যে বিতক্তি হয়-_যাহাকে স্থপ্ বিভক্তি বলা হয়-_-তাহ। ছুই প্রকার, 
কারক বিভক্তি ও অকারক বিভক্তি। কারক বিভক্তির সহিত ক্রিয়ার অন্বয় হয় এবং 
অকারুক বিভক্তির সহিত অপর নামার্থের অ্বস্ হয়। প্রথমা বিভক্তি কারক বিভক্তি হয় 
না, তাহা অকারক, অতএব তাহ! কখনো! ক্রিম়্াতে অন্থিত হয় না। 

অন্ত বিভক্তি কারক বা! অকারক হইতে পারে । কর্তত্ব, কর্মত, করণত্ব, সম্প্রগানত্ব, অপাদানত্ব 
অধিকরণত্ব ; ইহাদের মধ্যে যে কোনে! অর্থ প্রকাশ করিলে তাহা অকারক বিভক্তি 
হইবে । যেমন, তৃতীয়া বিভক্তি কর্তত্ব বা কন্সণত্ব অর্থ বৃঝাইলে কারক বিভক্তি হইবে, 
সহার্থে তৃতীয়! বিভক্তি হইলে তাহা অকারক বিভক্তি হইবে। সম্বন্ধেষষঠঠী হইলে সেই 
হী অকারক, কিন্ত কদযৌগে কর্তা বা কর্মে য্জী হইলে তাহ কারক যগ্ঠী হইবে এবং ক্রিয়ার 
সহিত তাহার অন্বয় হইবে । 

এইভাবে বহু নিয়মের মাধ্যমে এবং বিভিক্ন পদের শক্তি বিচার পূর্বক শাকবোধের 

যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে» তাহাতে বাগর্থবিষয়ে নৈয়ায়িকগণের গভীর 
অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় । 

বাক্ ও অর্থের সম্বন্ধ ॥ যেহেতু পদ শ্রবণ করিলে তাহার দ্বারা! অর্থের বোধ 
হয়, অতএব পদের সহিত অর্থের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। “এক সম্বদ্ধীর জ্ঞান অপর 
সম্বন্ধীর শ্মারক হয়” | যেমন--হাতিকে দেখিলে মাছুতের এবং মাহুতকে দেখিলে হাতির স্মরণ 
হয়। পদ ও অর্থের যে সন্বদ্ধ, তাহাকে বাচাবাচক ভাব বা শক্তি বলা হয়। এই শক্তি 
মীমাংসকমতে একটি পৃথক্ পদার্থ । নৈয়ায়িকাদির মতে তাহা ঈশ্বরেচ্ছ! স্বরূপ । অতএব 
উভয়মতেই সেই সম্বন্ধ নিত্য। যীমাংসক মতে শব্দ নিত্য এবং তাহার অর্থ আকুতি বা 
জাতিও নিত্য । ম্যায়মতে শব্ধ অনিত্য এবং তাহার অর্থ নিত্য ও অনিত্য ছুই প্রকার। 
কিন্ত তাহাদের শক্তিরূপ স্গন্ধ ঈশ্বরেচ্ছারূপ হওয়ায় সমবায় সম্বদ্ধের স্তায় নিত্য | 

সংস্কৃত ভাষার যেযে শব্দের অনাদ্দিকাল হইতে যে যে অর্থে স্বাভাবিক প্রয়োগ 
হইয়া আসিতেছে, সেই অর্থে পদের শক্তি ব নিত্যসক্কেত ত্বীকার করা হয়। পিত্রা্ি 
কৃত যে পুন্বার্দির নাম এবং বিভিন্ন শান্তকার কল্পিত যে সংজ্ঞা, (১১) তাহাতে নিত্যসক্কেত 

১৪,  প্রকাবস্বানবচ্ছিন্ন বিশেহ্য্বং মুখ/বিশেহ্যত্বম। . যাহা অন্ঠের বিশেষণরূপে জ্ঞাত না' 

হইয়া কেবল বিশেস্তর্ূপেই জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে 'মুখ্যবিশেষ্য' বলা হয়। 
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না থাকিলেও আধুনিকসক্কেত আছে (১৫) কেহ কেহ আধুনিক সন্কেতকেও শবিক্তেপ 
স্বীকার করিয়াছেন (১৬) অপন্রংশশব্দ__যেমন-গাছ মাছ গরু ঘোড়া ইত্যাদি শব হইতেও 
অর্থবোধ হয়, ইহা! সকলেরই স্থীকার্ধ। অতএব সাধুশব্ের ম্যায় অপভ্রংশ শব্দের তত্তৎ 
অর্থে শক্তি শ্বীকার্ধ কিনা? এই প্রশ্রের উত্তরে বল! হয় যে, একটি মূল শব্দ দেশভেদে 
উচ্চারণের দোষে নানা 'বরুত রূপে পরিবর্তিত হয়। সেই নানা অপন্ত্রশশব্দের নানা 
শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা একটি মূল শবের শক্তি স্বীকার করাই সঙ্গত। অপতভ্রংশ শব্ের 
বাচকতা শান্ত না থাঁকিলেও তাহার দ্বারা মূলশব্দেব স্বরণ হইয়া অর্থবোধ হয় । যেমন- 
শিশুদের মুখে বিকৃত বা অব্যক্তশব্দ শুনিয়া তাহা দ্বারা অবিরুত শুদ্ধ শব্দের স্মবণ হয় এবং 
তাহা দ্বারা অর্থবোধ হয় (১৭)। কিন্তু দীর্ঘকাল কেবল অপভ্রংশশব্দ বাধহাত্েরে ফলে 
যাহাদের মূলীভূত শুদ্ধ রূপের জ্ঞান নাই, তাহাদের পক্ষে শক্তি ভ্রমাধীন শাকবোধ স্বীকার 
কর] হয় (১৮)। কেহ কেহ সাধুশব্দের ন্যায় অপভ্রংশশবেরও বাচকতা শক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন। (১৯) 

অন্থিভাভিধানবাধশ প্রভাকরের মত ॥ সবতন্ শ্বতন্ত্র গ্রভাকবর মীমাংসকের মতে, 
পদের মধ্যে যে অর্থবোধানুকূল শক্তি আছে, সেই অর্থটি কি তাহা বিচার করিলে দেখ। 
যায় যে, সামান্যতঃ কাধান্বিত স্বার্থই পদের বাচ্য অর্থ । পরের শক্তিজ্ঞান যে প্রথমত: বুদ্ধ 
বাব্হারদর্শন হইতেই হয় তাহ] সর্বপন্মত (২০)। গাম্ আনয় অশ্বং বধান অশ্থমানয় গাং 
বধান ইত্যাদি ভত্তমবৃদ্ধের বাকা শ্রবণ করিয়া এবং মধ্যমবৃদ্ধের তন্মলক শবানয়নাদি কাধ 
দর্শন করিয়া পার্বস্থ বালক কাধান্বিত গোত্বাদি অর্থে গবাদিপদের শক্তি অবর্ধাবূণ কবে। 
অতএব প্রাথমিক শক্তিগ্রহ অনুসারে সবত্র কার্যাম্িত স্বার্থই পদের অথ, এবং লিও পোট 
ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত কার্ধবোধক বাকাই প্রমাণ, যেহেতু যাহা শাবাান্ভবরূপ পরমার করণ 

হইবে তাহাই প্রমাণ হইতে পারে। সিদ্ধার্থবোধক (বামঃ গচ্ছতি ইত্যাদি; বাকোর 

প্রামাণ্য নাই । কাধাম্থিত স্বার্থের বোধক না হওয়ায় তাহা শাব্বাহভবের জলণক “হে । এ 
রূপ বাক্য হইতে তত্র পদার্থের স্বতি হইয়! ভাহাদেবু অসংসর্গের অগ্রহ মাজ্জ হইয়া থাকে 

১৫, যেমন, গ্যায়বৈশেষিকমতে “গুণ' শব্দটি রূপ বসাদি ২৪টি পদার্থে, সাংখ্যমতে সং 

রজঃ তমঃ এই তিনটিতে, মীমাংসকমতে প্রধানের উদ্দেশ্যে বিহিত দ্রব্য দেবতভাদি অপ্রপাণ 

অর্থে, বৈষ্মাকরণমতে “অদ্দেঙগুণঃ” এই স্ুত্রোক্ত বিশেষ অর্থে, আলকঙ্কারিকগণের মতে মাধুস!. 

গজ: ও প্রসাদ এই তিন অর্থে বাবহৃত হয়। 
১৬ আজানিক শ্চাধুনিক £ সঙ্কেতা দ্বিবিধো মত: 

নিত্য আজানিকন্তত্র যা শক্তিরতি গীয়তে। 

কাদ্দাচিৎকস্বাধুনিকঃ শান্তকারাদিভি: কত; ॥ (শব্খশক্তি প্রঃ) 

১৭, নব্যাস্ক ঈশ্বরেচ্ছ। ন শক্তি: কিন্ধ ইচ্ছৈব, তেনাধুনিকসস্কেতিতেংপি শক্তিরশ্ডেো বেত, 

( লিদ্ধাস্থ মুক্তাবঙ্পী ) 

১৮. অস্বান্থেতি যথা বালঃ শিক্ষমাণ: প্রভাষতে । 

অব্যক্তং তদ্্বিদাং তেন ব্যক্তে ভবতি নিশ্চয়: ॥ 

এবং সাধে প্রযোক্তবো যোহুপত্রংশঃ প্রযুজাতে। 
তেন সাধুবাবছিতঃ কশ্চিদর্থোহভিধীয়তে ॥ (বাক্যপদীয় ১১৭২, ১৪৫৩।) 

১৯, পারম্পর্ধাদপত্রংশ! বিগুণেঘভিধাতৃযু। 

প্রসিদ্ধিমাগভা তেযু যেধাং সাধুরবাচকঃ॥ (বাকাপদীয় ১/১৫৪ ) 

২*, সা চ শক্তিঃ সাধুধিবাপভ্রংশেঘপি শক্তি গ্রাহক শিরোমপে্যবহারশ্ত তুল্যত্বাৎ। 

( বৈষ়াকরণ সিচ্ধাস্ত মগ্ুষা। পৃ. ৬১) 
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ইছা সর্বসম্মত যে, পদ কেবল স্থার্থবিষয়ক শাববোধ জন্মায় না। বাক্যের অন্তর্গত 

হইলেই পদ অর্থবোধক হয়, বাকাবহিভূতি পদের প্রয়োগ নিশ্ষল এবং এ কপ পদ বাচক 
নহে ধ্ন্তাত্ক। অতএব দেখা যায় যে, একটি পদ যে কোন বাক্যের অন্তর্গত হউক তাহা 
কোন না কোন পদার্থের সহিত অধ্িত শ্বার্থবোধকেই জন্মায়, অতএব কেবল স্বার্থে পদের 
শক্তি স্বীকার করা যায় না। শাব্ধবোধের জনক যে কোন বাক্যে বিভিন্ন পদের পরিবর্তন 
হইলেও কার্ধতাবোধক লিঙ লোট্ তব্যাদি যে কোন একটি পদ থাকিবেই, অতএব বৃদ্ধ 
ব্যবহার মূলক আছ্য বুৎপত্তি অনুসারে সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ কার্ধত্বান্িত স্বার্থেই পদের 
শক্তি ্বীকার কর! উচিত। ইহাই কাধান্বিত স্থার্থবাদ। এই কার্ধান্বিত স্থার্থবাদই মৃথ্য 
প্রভাকব পিন্ধাস্ত। পরুবন্তিকালে “সিদ্ধার্থবোধক বাক্য হুইতেও শাব্বোধ হয়” এই বনু 
বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত । উপেক্ষা করিতে না পারিফা নব্য প্রাভাকর সম্প্রদায় কারতা অংশ 

পরিত্যাগ পূর্বক ইতরাদ্থিত স্বার্থে পদের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন । 

অভিষ্থিভান্বয়বাদী ভষ্টমীমাংসকের মত ॥ “অর্থন্ত তগরিমিত্তত্বাৎ" এই ট্গমিনি 
শ্থত্র এবং “পদানি স্বং স্বম্র্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি অথেদানীং পদার্থ অবগতাঃ সস্তে 
বাক্যার্থমবগময়স্তি” এই শাববরভাষ্য অনুসারে কুমারিল ভট্ট অভিছিতান্বয়বাদ স্বীকার কবিষা- 

ছেন। পদের ম্বারবা অভিহিত পদার্থই অন্বয়বোধের জনক হয়, ইহাই তাহাদের মত (২১)। 
পদ অভিধা শক্তি দ্বারা পদার্থমাত্রের অভিধান বা উপস্থাপন করিয়াই বিরত ব্যাপার হওয়ায় 
বাক্যার্থবোধে তাহার ব্যাপার থাকিতে পারে না, যেহেতু “শব্দবুদ্ধিকর্মাণৎ বিরম্য 
ব্যাপারাতাবঃ* | পদজন্য যে পদার্ধের উপস্থিতি (অভিধান) হয়, তাহা স্ৃত্যাত্মক অথবা 

স্ৃত্যন্ভব বিলক্ষণ, (২২) এই ছুইটি মত পাওয়া যায়। “তত্ববিন্দু” গ্রন্থে বাচম্পতি মিশ্র দুইটি 
মতেরই আলোচনা করিয়াছেন । 

পদার্থ যে বাক্যার্থবোধের করণ, ইহা! অস্বয়বাতিবেক সিদ্ধ। যেহেতু পদার্থের জ্ঞান 
ব্যতীত বাক্যার্ধেব বোধ হয় না? এবং তাহা থাকিলেই বাক্যার্থবোধ হু? পদকে 
বাক্যার্থবোধেষ করণ বলা যায না, যেহেতু পদজ্ঞান থাকিলেও পদার্থের উপস্থিতি না হইলে 
অন্বয়বোধ হয় না (২৩) এবং পদজ্ঞান না থাকিলেও পদার্ধের উপস্থিতি দ্বারা অয়ন্ববোধ 
হইতে দেখ! যায় । যেমন-_ 

পশ্যত * শ্বেতমারূপং হ্েষাশবং চ শূন্বত 2। 

থুরনিক্ষেপ শব্খং চ শ্বেতোহস্ো ধাবতীতি ধী:। 
দৃষ্টা বাক্য বিনিমুক্তা ন পদার্েধিন! চিৎ ॥ (ঙ্লোকবাতিক পৃ. ৬৬৭), 

যাহাতে গে! অশ্বার্দি বিশেষদূণ অব্যক্ত এইভাবে একটি শ্বেতরূপযুক্ত বস্তকে প্রত্যক্ষ করিলে 
এবং হ্ষোধ্বনি শ্রবণ কবিয়া অশ্বের অনুমান করিলে ও খুর নিক্ষেপধবনি শ্রবণ করিয়া ধাবন- 
ক্রিয়ার অন্মান করিলে পর এই অবগত শ্বেতপদার্থ, অশ্বপদ্দার্থ ও ধাবন ক্রিয়ারূপ পদার্থ 
“শ্বেতঃ অশ্ব: ধাবতি' এইকবূপ অশ্বয়বোধ জন্মায় । এইরূপশ্থলে পদ না থাকিলেও উপস্থিত 

পদদার্থই যে অন্বয়বোধের হেত, তাহা অবশ্থ স্বীকার্ধ। 

পদার্থ পদের শক্য বা বাচা, এবং বাক্যার্থ পদার্থের লক্ষা। ইহাদের মতে পদের 

স্বারা যাহ! বোধিত হম তাহা শক্য এবং পদার্থের ছারা যাহা বোধিত হয় তাহা লক্ষ্য । 

২১, সক্ষেতন্ত গ্রহঃ পূর্বং বৃদ্ধশ্ত ব্যবহারতঃ। পশ্চাদেবোপমানা্ৈঃ শক্তিনীপুবকৈরসৌ ॥ 
(শব্দ. শ. প্র, ২) 

২২, পদৈরভিহিতা: পদার্থা এব বাক্যার্থং প্রতিপাদয়স্তীত্যাচার্ধা ৮ ([ন্তায়রত্ব মালা) 
২৩, পদজন্য স্বৃত্যন্ৃভববিলক্ষণ জ্ঞান বিষয়্ীভূতাঃ পদার্থা অভিহিতা ইত্যুচ্যস্তে তাশদৃশ্চ. 
আকাক্কাহ্হুদারেণ স্বাম্বয়মনভাবয়স্তীতি বাক্যার্থে! লক্ষ্য ইত্যুচ্যতে (অস্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৭০১ 



৪ 

সংখা: ৪র্থ ভারতীয় দর্শনে বাগর্থবিচার ৯ 

যদিও '“গঙ্গায়াং ঘোষ? ইত্যাদি স্থলে ভীরাদিতে যে লক্ষতা আছে তাহা পদাভিছিত 
পদার্ধের সবার! ম্মারিতত্ব, এবং বাক্যর্থে যে লক্ষ্যতা আছে তাহা পদাভিহিত পদার্থের হার! 
অন্থভাব্যত্ব । এইভাবে কিছু পার্থক্য থাকিলেও পদার্থবোধ্যত্ব উভয় স্থলে তুল্য । এইজন্ুই 
পদার্থের দ্বারা! পদার্ধের লক্ষণাস্থলে পূর্ব সম্বন্ধ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, যেহেতু তাহা ম্মারিত। 
এক সন্বদ্ধীর জ্ঞান অপর সম্বপ্ধীর ল্মারক হয়। কিন্ত, পদার্থের ছ্বারা বাক্যার্ধের লক্ষণাস্থলে 
পূর্বসম্বদ্ধ জ্ঞানের অপেক্ষ! নাই, পরম্থ আকাজ্ষাদিজ্ঞানের অপেক্ষা! আছে । যেহেতু বাক্যার্থ- 
মাত্রই অপূর্ব (পূর্বে অনধিগত ", অতএব তাহাতে শ্রক্যস্বদ্ধিতাজ্ঞান সম্ভবত নহে। 

বদ্ধাস্তদর্শনের মত্ত ॥ পূর্বমীমাংসাদর্শন যেরূপ কর্মকাণ্তীয় বেদবাকাথ নিকপণে প্রবৃত্ত, 
সেইরূপ উত্তরমীমাংসা বা বেদাস্তদর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদেবু অন্তত বাকের 

অর্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত । বাক্যার্থ বিচার ব্যতীত বাকোর তাৎপর্য অবধারণ সম্ভব নহে। শুদ্ধ 
ব্রদ্মেই যে বেদাস্তের ভৎ্পধ, তাহার নিরূপণ বেদাস্তবাকোর অর্থবিচারকে অপেক্ষা করে। 
এই জন্যই 'শ্রোতবাঃঃ এই শ্রতিবাকোর এবং 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” এই ব্রস্থত্রের 
ব্রহ্মজ্ঞানানুকুল বেদাস্তবাকযার্থবিচারঃ কর্তপ্যঃ, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। 

ব্দোস্তিগণ বাগর্থবিচারে গ্রবৃত্ত হইয়! অন্বিভাঁভিধানবাদদ ও অভিহিতাশ্ব়বাদ এই 
দুইটি মীমাংসকধারার মধ্যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়াছেশ। যর্দিও “ব্যবহারে 
ভাট্টনয়ঃ” অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রমাণ প্রমেয় নিরপণে প্রবৃত্ত হইয়া বেদাস্তিগণ আপাততঃ ভট্ 
মতকেই গ্রহণ কৰিয়াছেন- এইরূপ বল] হুয় (যেমন প্রমাণ ষড়বিধ, অভাব নিম্যপরোক্ষ, 
ইত্যাদি), তথাপি বাক)াথ নিক্পণে প্রবৃত্ত হইয়া অন্বৈতব্দাস্তের বিখ্যাত বিবরণ সম্প্রদায় 

অন্বিতাভিধানকে আশ্রপ় কবিয়াছেন। অবশ্য বাচম্পতিমিশ্র, চিত্স্থখাচাথ প্রভৃতি 
ভট্টসম্মত অভিহিতাম্বয়বাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন (২৪)। সংক্ষেপশারীবককার সবজ্ঞা গুমুনি 

অপক্ষপাতে দুইটি মতেই বেদাস্তবাক্যের ব্যাখ্যা] করিয়াছেন (২৫)। 

অন্ধ কোন বাক্যের অর্থবিচাবে বেদাস্তিগণের প্রয়োজন পাই, তাহারা জীববোধক। 
উশ্ববুবোধক এবং জীবেশ্ববের এ্রক্যবোধক বেদান্তবাক্যের অর্থবিচাবে প্রবৃত্ত । অগ্থিতা- 
ডিধানবাদ স্বীকার করিলেও তাহার ইহ। শ্বীকার করেন না যে, সকল বাক্যই ইতরপদার্থ 
সংসর্গযুক্ত ন্বার্থের বোধক হইবে । “যত্পরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ: এই ন্যায় অনুসারে তাত্পভূত 
অর্থেই শব্দের প্রামাণ্য । অতএব তাত্পর্ষের অন্থুপপত্তি বশত্ঃ কোন কোন স্থলে পদ অন্বয়ের 
বোধক না হইয়া অথণ্ড স্বার্থমাত্রের বোধক হইবে । কোন বাক্য যে অখণ্তার্থের বোধক 

হইতে পারে, তাহা অন্ত কোন দর্শনে স্বীকুত হয় নাই, একমাত্র অদ্বৈতবেদাজেই 

স্বীকৃত । তাহারা জীবকব্রঙ্গের এক্যবোধক “তত্বম'স+ ইত্যাদি মহাবাক্যকে অখগ্ডাথবোধক 

বলিয়াছেন। সন্দর্ভের উপক্রম-উপ-সংহারাদি পধালোচন! করিয়া 'তত্বমমপি' ইত্যাদি 

বাক্যের অথণ্ড শুদ্ধচৈতন্তমাত্রে তাৎপর্য, তাহ! জানা যায় । 

বাকা যে অখণ্ডার্থক অর্থাৎ শুদ্ধবস্তমাত্রবোধক হইতে পারে তাহা অদ্বৈতসিদ্ছি 

গ্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কৰা হইয়াছে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, সাধারণত: 

বাক্যমান্্রই একপদার্ধে অপর পদার্থের অন্থয়বোধক হইলেও কোন কোন স্থপে লৌকিক 
ও বৈশ্নিক উভয়প্রকার বাক্যই একটিমাত্র বস্তর বোধ জন্মাইয়া থাকে । যেমন, লোক,ল 

২৪, ্ তম্মাদভিহিতান্বয়বাদ এব শ্রেন্ানিত্তি কেচিদাচার্ধাঃ । (আচারধাঃ-বাচম্পতিমিশ্রাদয়ঃ) 

(চিৎসথখী) 
২৫. অভিহিত ঘটন| যদ তদানীং স্বৃতিসম বুদ্ধিযুগং পদে বিধন্ব: | 

পরদৃশি পুনরদ্বিতাঁভিধানে পদযূগলং স্বৃতিযুগ্ামেব তাবৎ ॥ (সংক্ষেপ শাবীরক) 



॥ আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে 

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন ॥ 

পরিবারে প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্থই রেজিস্ট্ী করান দরকার। কারণ অধুন। 
ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিবাহ প্রমাণপত্র একাস্ত প্রয়োজন। 

আপনাকে বিবাহ রেঞ্জিস্ট্রেশন কিভাবে সাহাধ্য করতে পারে তা দেখুন £ 

(৯) বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে রেজিস্্রী বিবাহে খরচ অতি সামান্য । 

(২) ইহা চিরাচরিত হীন পন-প্রথ! নিবারণে সাহায্য করে। 

(৩) সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী নিপ্পত্তিকরণে বিবাহ সার্টফিকেট এক অতি মূল্যবান 
দলিল । 

(৪) পাশপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা! বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

(৫) বহুবিবাহ এবং শিশু-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কু-প্রথা দুরীকরণে 
রেজিস্ট্রী বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম । 

(৬) রেজিস্্রী বিবাহ দাম্পত্য জীবনে অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। 

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাবরেজিস্ট্রী অফিসে অথবা কলিকাতায় 
মহাকরণের ৫নং ব্লকের নীচতলায়, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ. বার্থস, ডেথস্ এযাণ্ড 
ম্যারেজেসের অফিসে যোগাযোগ করুন । 

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 
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“সোহয়ং দেবদত্তঃ১ প্রকৃষ্ট প্রকাশশ্চন্দ্র' 2 অপ্রাপ্তয়োঃ প্রাঞ্থি: সংযোগ: 'ইত্যাদি বাকা । 
বেদস্থলে তত্বমণি ইত্যাদি বাক্য। 

কোইয়ং? এই প্রশ্থের উত্তরে 'সোহয়ং দেবদত্তঃ, এই বাক্য, অস্মিন নভোমগুলে 

কশ্চন্্ঃ? এই প্রশ্বের উত্তরে প্রকৃষ্ট গ্রকাশশ্ন্দ্রঃ এই বাক্য এবং “কঃ: সংযোগ এই 

প্রশ্থের উত্তরে অপ্রাপ্তয়ো; প্রাপ্থিঃ সংষোগঃ, এই বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। এক্সপ 
উত্তর বাক্যের কোন্ অর্থে তাৎপর্য তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া অঙ্বৈত বেদাস্তিগণ বলেন 

যে, যদ্বিষয়ক প্রশ্ন, উত্তরও তব্বিষয়কই হওয়া? উচিত, নতুব! তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইবে । 
সন্মুখস্থ ব্যক্তিটি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হইবে তাহা ব্যক্তির স্বরূপ 
পরিচায়কই হইবে, সেই ব্যক্তির স্বরূপকে বুঝাইতে গিয়া যত কথাই বলা হউক (যত 
পদের উচ্চারণ করা হউক) তাহার তাত্পর্ষ সেই ব্যক্তিস্বূপেই, অন্য ক্রিয়া কারকার্দি 
সংসর্গে তাহার তাৎপর্য থাকিতে পাবে না, যেহেতু তাহা অজিজ্ঞাসিত। 

[ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ৩-৪ ভান্র ১৩৯০ / ইং ২*-২১ আগষ্ট তারিখে প্রদত্ত 

রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী ন্মারক বক্তৃতা ১৩৮৯ ] 



কোয়স্থ” শবের প্রাচীন উল্লেখ 
প্রীদীনেশচক্দ্র সরকার 

প্রজাগীড়ক রাজকর্মচারী? অর্থে 'কার়স্থ' শব্দের বাবহার গুপ্ুযুগে রচিত যাজ্বন্ধ্য 
স্মৃতিতে (৯৩৩৬) এবং ১১৫০ গ্রীন্টাবে লিখিত কাশ্মীরীয় পণ্ডিত কলহণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে 
(৪1৯০, ৬২৯, ৬৯ ইত্যাদি ) দেখা যায়, একথা বহুদিন থেকে জানা ছিল। অবশ্য কণহণ 

অষ্টম শতাব্দীর স্থচনায় কাশ্মীরপতি চন্দ্রাপীডের প্রসঙ্গে শব্দটির প্রথম উল্লেখ করেছেন; 
কিন্তু এ সময়ের পর থেকে ই উত্তর-ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে কায়স্থদের »ম্প্রবায় গড়ে 
উঠছিল ( যেমন নবম শতাবীর সঞ্তান তাঁঅশাসনে উলিখিত বালভ-কীয়স্ব এবং পধৎতা- 
কালের মাথুর-কায়স্থের। যথাক্রমে বপভী ও মথুরা-বাসী সম্প্রদায়), যদিও গোড়া কায়স্থ 
কর্মচারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য ছিল বগে বোধ হয়। 

লেখমাঁলায় 'অধিকরণ” কিংব1 দ্লিলপজর বোঝাতে “কবণ' শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়! 

দলিনপত্রের লেখক অর্থে কারক ব। করণিকেব সঙ্গে 'করণ শব্েব ব্যবহার পাই। এই 
অর্থে করণ-কায়স্থ” শব্বও ব্যবহাত হত। জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষ কোঝাতে 'করণ' শব্দটি 
চলিত হয়েছিন এবং অভিধানে “কায়স্থ? ও “করণ? সমার্থক দেখা ষায়। ন্মামার 10119) 

101)1175001)798] 01095580গতে এই সম্পর্কে লেখমালার সাক্ষ্য বিশেষতাবে উল্লিখিত আছে। 

যাহোক, যাজ্বন্ধাম্বতির রচনাকাল খ্রীস্কীয় চতুর্থ শতাব্দী ধরা হয়। বর্তমান শঙ্কের 

স্চনার দিকে যেসব গুপ্ত আমলের তাত্রশাসন বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে ৪৪৩ 
খ্রষ্টাব্ডে প্রথম কুমারগ্তপ্তের রাজত্বকালে প্রদত্ত দামোদরপুর তাঅশাসনে অর্বগ্রথম নগর- 
শ্রেঠির পরিচালনাধীন প্রথম-কাযস্থ প্রভৃতির ছারা গঠিত স্থানীয় পঞ্চায়েত সভার উল্লেখ 
দেখি। এই প্রাত্ষ্ঠন মধ্যযুগীয় রাজস্থানের চৌধিয়ার ন্যায়, যা নগরশেঠের পরিচালনা ধীন 
ছিল এবং পটেল (গ্রামপ্রধান ) ও পাটোয়ারী (কায়স্থের স্থায় লেখক, গণক ও দলিলপত্র- 
রক্ষক কর্ণচারা ) গ্রমুখ দ্বারা গঠিত হত। তাম্রশাসনে ব্যবহৃত 'প্রথম-কায়স্থ' ( কখনো বা 

“জো্ট-কায়স্থ ) সংজ্ঞা থেকে বোঝ! যায়, এই ব্যভি' কাযস্থশ্রেণী থেকে নিবাচিত 
হয়েছিল । নগরখ্রেঠীও অবশ্তই শিবাচপের ভিত্তিতে নিযুক্ত হতেন । এই সভার কারের 
মধেক একটি ছিপ সরকারী জমিতে প্রজাপত্তনের ব্যবস্থা করা । বিশেষ করে সরকারী 
পতিত ক্ষমি বড় ঝড় থণ্ডে বিক্রয় কবে লাখেরাজ দানেরু ব্যবস্থা কবু। হত। অনেক সময় 
বল। হয়েছে,ভৃযিক্রে তার দাঁনপুণোর এক ষষ্ঠাংশ ভূশীশ্বর রাজা প্রাপ্য ছিপ বলেই এরূপ কর! 
তে। কিন্তু বুংৎ একথণ্ড ভূমি লাখেয়াজ পেয়ে যিনি জমিদার সেজে বপতেন, তার চেষ্টা 
ছিল জমিতে প্রর্জাপত্তন ও ভৃকর্ষণ দ্বারা শস্তোৎপাদন, হাট-বাজার বপালো, গ্রামনগর ও 

দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা, পুফরিণী ও প্রণালী খনন এভৃতি দ্বারা আফ্ের ব্যবস্থা করা । এইভাবে 
মির উন্নতির যতো বুদ্ধি হত, ততোই সরকারের পক্ষে এ জামদারীর চার পার্খের ভূমিতে 
বেশদামে প্রজাপঞন সহজ হত। এই ল।ভ ছাড়াও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লাখেরাজ 

জমদারীর অশ্িকারী অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে কিংবা রাজপ্রোছের ন্যায় 
কোনো গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে, জমিদারী সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। 

সংস্কৃত 'কারস্থ' শব্ের স্বাভাবিক অর্থ 'শরীরস্থ বা “শরীরে অবস্থিত" অর্থাৎ যেন 
শরীরে সংলগ্ন বা শরীরের অংশবিশেষ ৷ ক্ষুপ্র ভূম্বামী বা মহাজনের নিষুক্ত কায়স্থের পক্ষে 
এই অর্থ বিশেষ উপযোগী । কারণ এসব স্থলে কায়স্থসংজ্ঞক কর্মচারী আধুনিক গোমস্তার 
স্তায় প্রভুর নিকটে বসে তার প্রতিনিধিরূপে সমন্তকার্য নিরাহ করত । “গোমস্তা” (পারসিক 
ভাবার গোমাশ তা” ) হচ্ছে খাজনাদির আদায়কারী ও হিসাবরক্ষক কর্মচারী । একজন 
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সআটু বা স্বাধীন নরপতির কাছে প্রধানমন্ত্রীর যে স্থান, দ্র তৃষ্বামী বা মহাজনের কাছে 

তার গোমস্তা বা কায়স্থের স্থান তদ্রপ কিংবা তার চেয়ে বেশী। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখন বিবেচ্য হয়েছে । সেটা এই থে, শক-কুষাণ আমলের 

অভিলেখে দেখা যায় এ যুগে ইরানদেশয় কতকগুলি কর্মচারীর পদ ভাবুতীয় শাসনব্যবস্থা 

প্রবেশ করেছিল, যেমন শরভঙ্গ (ক্ষুদ্র কোনো সংস্থা বা সেনাদলের নায়ক 1, গঞ্জবর (কোষা- 

ধাক্ষ ), দিবির (দলিলপত্রের লেখক) ইত্যাদি, এর মধ্যে গঞ্জর 'র্াজতবঙ্গিণী'তে (৫1১৭৭) 

বাব্হৃত দেখা যায় এ শরুতঙ্গ ( সরোভঙ্গ 7 ঠারুভঙ্ষ ) বঙ্গ বিই'র ও তিমালয় অঞ্চলের 

ভাআশাসনে পাওয়া গিয়েছে । “কোধাগার? অর্থে গঞ্জ" শব্দও “বালতব|ঙ্গণী?তে (৪1৫৮৮) 

আছে । [নম্নে আমর! দেখতে পাব যে,এখন গুপ্তযগেব গবেই শক-কুষাণ আমণের শেখমাপায় 

'কায়স্থ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি এই শবটিও হণানের শাপনব্যবস্থা থেকে 

ক আমলে ভারতে আমদানী করা হয়েছিল? ছুঃখের বিষয়, ইরানী শামনবাবস্থায় অই 

রকমের কোনো! শব্দ আমবা। দেখতে পাই নে ইরানদেশে গ্রস্টপব ধঈ থেকে ১তুথ 

শতাব্দী পর্স্ত যে হথামনিশায় বংশ বাজ করেছিল, সেহ বংশের আদম লেখাবলীতে 

[07917859055 ( ক্ষাঁয়থা ) শব্দট পাওয়া যায় । কিন্তু এই শন্দের উত্তরক্কাপীন পারসিক 

এবং ভারতীয় রূপ হচ্ছে 'শাহি' অর্থাৎ 'শাহও । প্রাচীন ইবানীয় ভাষায় [২178118১8১61))518 

[0597%550775৮7027 (অর্থাৎ রাজগণের কাজা বা সম্রাট ) কুষাণ বাঞজ্জোপাধ 1700%170 

5180 এসং উত্তুরকালীন পারগিকভাষার “শাহান শাহ শক কুষাগ আগলের পরাঙ্শী 

অভিলেখে 107971855000)55 শব শাহি আকারে ব্যহত হয়েছে এবং মন্রগুঞ্চের সুপ্র পিচ্ধ 

এলাহাবাদ শিলাক্তস্তলেখে [579111,56)0)5 1351705261))50500100 পথাটিকে পেখা হয়েছে 

'ফাহি-যাঁহাভষাহি' আকাবে। স্ুত্তরাং সমূদ্রগুপ্জের রাজত্বের ! টা ৫798 খবীঃ) পূর্বে 

অণবাঁ তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে শাহি বাধাহি স্থলে শব্বটি খেত এটি বদলে কায়স্থ? 

শ্াকাঁর ধারণ করবে, এটা বিশ্বীসযোগ্য হয় না। 

উপবে আমরা শক-কুষাণ আমলের যেসব অভিলেখে 'কাদক্ক শবের বাবহার আছে 

বলে লিখেছি, সেইরূপ লেখসংখ্যা দুটি মাত্র । দুটিই বুদ্ধমৃত্তিতেত। এবং অথুবা অঞ্চলে 

আবিষ্কত। তার মধ্যে একটি কুষাণবংশীয় সম্রাট বাস্থদেবের পাজস্থকীলীন, তারিথ 

কণিষ্ষাব্দধের ৪৩তম বর্ধ । এই কণিষাব্দ ৭৮ ধ্ীস্টাব্ থেকে গণিত শকাব্বাতীত আর কিছু 

নয়: সুতরাং অভিলেখটির তাঁরিখ ৯৭১ শ্রীস্টাব্ৰ। পুর্বে কেউ-কেউ কণিষ্কের রাজা রশ থেকে 

গণিত অব্দটির স্থচন] দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্ীতে ফেলতেন । এখন আফগাশিস্থানের দশ 

এ-নাবুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত কণিক্ষের পুর্ব কুষাণবাজ বিম বা ছ্বিতীয় 1901)1)502- 

এর একখানি অভিদেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সমস্যার সমাধান হসেছে বলা চলে। কারণ 

. ছু অভিলথের তারিখ ৩২ ্রীস্টা্ব । কুষাণবাঁজ বিম অশ/তিপর বৃদ্ধপত্া কুজুল বা প্রথম 

15807595-এ মৃত্যুর পর অর্থাৎ মধ্যবয়সে সিংহাসন লাভ করেছিলেন । স্থৃতবাহ হাব পে 

৪০৪৫ বৎসরের অধিককাঁল অথাৎ ৭৮ গ্াস্টাবের পর পরস্ত রাজত্ব করা সম্তন বোর হয়না। 

আবার বিশ্ব 'এবং কণিষফের রাতের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান থাকাও অসম্ভব । তা 

কণিফের বাজ্যারস্ত এবং শকাব্ের স্থচনা ৭০ গ্রীস্টাব্ে ঘটেছিল বলে বোঝ যায়। 

আমাদের আলোচ্য ছ্িতীয় অভিলেখটিতে তারিখ নেই: কম্থডুটি আঁভশেখের 

অক্ষরের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, লেখছয়ের মধ্যে সময়ের বাবপান কম। দুটি 'অভি- 

লেখের ভাষাই সংস্কত-প্রারুত মিশ্রিত। এই শময়ে উত্তর-ভারতের লেখাবলীতে গ্রাকৃত্ভ- 

ভাষাকে হটিয়ে সংস্কৃত আপন স্থান করে নিচ্ছিল; তবে প্রাকৃতের উচ্ছেদ তপনও সম্পুর্ণ 

হয়নি। অন্যান্য মৃত্তিলেখের স্থায় আলোচ্য অভিলেখাছুটিও ক্ষুদ্র । প্রথম লেখে তিন 
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পংক্তি এবং দ্বিতীয় লেখে দু-পংক্তি মাত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। অভিলেখছুটির পাঠ এবং 
ব্যাখা নিয়ে আলোচিত হল। 

প্রথম অভিলেখের পাঠ 

[ ১মপংক্তি ] মহারাজস্য দেবপুত্রস) বাস্ুদেবস্ত সং ৯৩ হে ৪ দি ২৫ অস্যাং পুর্ববয়ং 
| ভগেত পি- 

[২য় পংক্তি] তামহস্ত স্থমতস্ট অবিকধস্য প্রতিম] ছত্রং চ প্রতিস্থাপিতং আধা-ধর্মেশ্বরং 
আধ-মাঘং। 

[ ওয় পংক্তি ] আর্ধ ধনং পিতরং চ গর্বনংদিং মাতরং চ জিবসিরি পুরস্কত্য শ্রমণেনং 
কয়ন্তে নং । 

সংশোধিত পাঠ 
মহারাজন্ দেবপুত্রস্ত বাসছদেবস্ সংব্সরে ৯৩ হেমস্ত-মাসে ৪ দিবসে ২৫। অশ্তাং 

পূর্বাঘং ভগবতো! পিতামহস্ত ম্বমতাবিরুত্বস্ত প্রতিম! ছত্রং চ প্রতিষ্ঠাপিতং আর্য-ধর্মেশ্বরং 
আর্ধ-মাঘং আর্ধ-ধনং পিতরং গর্বনংদীং মাতরং জীবপিরিং পুরস্কত্য শ্রমণেন কামস্থেন | 

সংস্কৃত ছাক্স। 

মহারাজশ্ত দেবপুত্রস্ত বান্থদেবস্য সংব্ৎসরে ব্রিন্বতিতমে হেমস্ত-মাসে চতুর্থে ( পুর্ণিমাস্ত- 
ফান্তনে ) দিবসে পঞ্চবিংশে। অশ্াং পূর্বায়াং [ তিথো ] ভগবতঃ পিতামহস্ত স্বমতাবিরুদ্ধন্ত 
প্রতিমা ছত্রং চ প্রতিষ্ঠাপিতম্ আর্ধ-ধর্মেশ্বরম্ আর্ধ-মাঘম্ আর্ধ-ধনং পিতরং চ গর্বনন্দিনং 
মাতরং চ জীবশ্রিয়ং পুরস্কত্য শ্রমণেন কায়স্থেন ॥ | 

বজান্ুবাদ 

[ কুষাণবংশীয় ] মহারাজ দেবপুক্র বাস্থদেবের [রাজত্বকালে ]৯ সংবতের (কণিষ্ক বা 

শকসংবতের ) ভ্রিনবতিতম [বর্ধে! হেমস্ত খতুব চতুর্থ মাসের ২৫ তারিখ । এ তিথিতে শরণ 
নামক কার়স্থ কর্তৃক ভগবান্ ্বমতাবিরোধী পিতামহের (বুদ্ধের ) প্রতিমা ও ছত্ত প্রতিষিত 
হল। [পুণ্যলাভের ব্যাপারে ] আর্-ধর্মেশ্বর, আর্-মাঘ ও আর্-ধন [নামক বৌদ্ধ 
ভিক্ষগণকে ] এবং নিজের পিতা গর্বনন্দী ও মাতা জীবশ্রীকে প্রধান স্থির করে 1 এই 
পুণ্যকার্য কর! গেল ]॥ 

বাহুদেবের প্রকৃত বাজোপাধি ছিল “মহারাজ-রাজাতিরাজ-দেবপুক্র+। সেকালে কখনো- 
কখনো মাহষের বাক্তিগত নাম শ্রমণ' দেখা যেত, যেমন শাতবাহন বংশীয় কষ্রাজের 
নাসিক গুহালেখে উল্লিখিত 'নাসিকবাপী শ্রমণ, । সেষুগের সরকারী বৎসর তিন খতুর 
দ্বারা বিভক্ত রূপে গণিত হত-_গ্রীক্ম । চৈত্র থেকে আষাঢ় ), বর্ষা (শ্রাবণ থেকে কান্তিক ) 
এবং হেমস্ত € মার্গশীর্য থেকে ফান্তন )। প্রতি খতুতে চার মাস কিংবা আট পক্ষ গণনা 

করা হত। বৌদ্ধের আপনাদের বুদ্ধের সম্তান বা বংশধর জ্ঞান করত। তাই আদিপুরুষ 
ব! পূর্ধপুরুষ অর্থে বুদ্ধদেবকে “পিতামহ” বলা হয়েছে । পালি বা সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে 
“পিতামহ? শব্দে বুদ্ধের নির্দেশ দেখা যায় না। কিস্তু কতকগুলি প্রাচীন অভিলেখে এই 
প্রয়োগ পাওয়া গিয়েছে। মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধেবা সমস্ত জীবের জন্য পুণ্যকার্ধ করত। 
সাঝে মাঝে তারা মাতাপিতা এবং অন্য কোনো লোকের পুণ্যলাঁভের বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখ করত । 'কয়ন্তেনং' শব্ধ ম্থ* স্থলে “স্ত” অর্থাৎ মহাপ্রীণতার অভাব পৈশাচী প্রাকতে 
দেখা যাক । 'ন স্থলে নং প্রাকৃত-ভাষায় কখনে! কখনে! ব্যবহৃত হত। 
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দ্বিতীয় অভিলেখের পাঠ 
| ১ম পংক্তি] | ভটি-সেন-পুক্রশ্ত ভর্টি-হস্তি-পুত্রন্ত ভরট-প্রিয়স্ত হংয়োরকার 

কারস্থস্ত কুট,বিনিয়ে গ্রহদীনস্ত ধীতু যশায়ে 
[ ২য় পংক্তি] হস্তিস্ত দত্শ্ত চ মাতরে ভগবতো! বুদ্ধস্ত শকামৃনিস্ত প্রতিমা প্রতি- 

স্থাপিতা সর্ববসত্বানং হিত-ন্থখার্খ 

সংশোধিত পাঠ 
ভট্টি-সেন-পৌজন্ত ভর্টি-হস্তি-পুত্রস্ত ভর-প্রিয়হ) হংমোবকার-কায়ম্থস্ত কুটুষ্িনিকে 

গ্রহদিন্নস্ত ধীতু ষশায়ে হস্তিস্ত দত্তশ্য চ মাতরে ভগবতো বুদ্ধশন্ত শাক্যমুনিস্য প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠাপিতা সর্বপত্বানং হিত-ন্বথার্থং ॥ 

সংস্কত ছায়। 

তট্টি-সেন-পৌত্রস্ত ভট-হস্তি-পুত্রশ্ত ভ্ট-প্রিয়ম্য হংযোরকার-কায়স্থশ্ত কুটুদিনতা 
গ্রহদত্তশ্ত দুহিআ যশক্া! হস্তিন:ঃ দত্তশ্ত চ মাত্রা ভগৰতো বুন্ধশ্ত শাকামুনেঃ প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠাপিতা সর্বসত্বানাং ছিত-হ্থখার্থম্ ॥ 

শঙজানুবাদ 

ভট্ট-সেনের পৌত্র ও ভট্টি-হস্তীর পুত্র ভটি-প্রিয় হচ্ছেন হুশ্ছোরকার-কায়স্ব। তার 

পত্বী যশা গ্রহদত্তের কন্তা এবং হস্তী ও দত্তের মাতা । সেই যশাকর্তৃক ভগবান্ শাক্যমুনি 

বুদ্ধের প্রতিম! প্রতিষ্ঠাপিত হল। এর উদ্দেস্ত সকল জীবের মঙ্গল ও খপাভ। 

প্রতিমা-গ্তষ্ঠীত্রী যশীব স্বামী ছিলেন ভর্টি-প্রিষ এবং প্রিয়েব পিতা ও পিতামহের 
নামের পূর্বেও ভিড? শব্দটি দেখা যায় । কিন্তু যশীর পুত্য়কে ভটি বলা হয়নি। তাদের 
বন্পস খুব কম ছিল, এটাই কি এর কারণ? 'ভট্ি' এই পৰিবারের পদ্ধতি ছিল কিনা, 

তাও বলা কঠিন। তবে সেটা অসম্ভব না হতে পারে। ভট্টি' শব্দটি সংস্কৃত “ভরত শব্দের 
প্রাকৃত বিকার । বহৃবচনের 'ভর্তাব্বঃ' থেকে “ভট্টার” ও “তট্টারক” উদ্ভৃত হয়েছে এবং “ভরত 

থেকেই বোধ হয় ব্রাহ্মণের ভট্ট উপাধি এসেছে । পঞ্চম শতাব্দীর একথানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত 

কাব্যে রচক্সিতার নাম ছিল বৎসভট্রি । “হন্মোরকার-কারস্থ' শব্দের অর্থ বোঝা কঠিন। 

হয়তো! যশাৰ স্বামী প্রিয় হংমোরকার নামকম্থানে 'কার়স্থ' রূপে নিযুক্ত ছিল। “শাকামুনি' 

অর্থ শাক্যকুলজাত মূনি। বুছ্ের একটি নাম ছিল মৃণীন্দর। 

সংস্কৃত 'গ্রহ্দত্ত” প্রাক্কতে “গহুদিল্ল। হত এবং 'দিন্ন স্থলে দীন? হতে পারত। 



॥ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে বাষফ্রণ্ট সরকারের প্রয়াস ॥ 

বামফ্রণট সরকারের জনস্বাস্থ্য কর্মস্থচিতে রোগ নিবারণ ব্যবস্থা এবং গ্রামাঞ্চলের 

সাধারণ মানুষের জন্থ স্বাস্থ্য প্রযত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মের্ধিনীপুর ও বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ পাথুরে অঞ্চলে 

পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৯০*০ টি বিশেষ ধরণের নলকৃপ খনন করা হয়েছে। এছাড়া 

গত পাচ বছরে ৮ কোটি টাকা ব্যায়ে ৯২,৬০৮টি নতুন জলের উৎস স্থাপিত হয়েছে। 

গ্রামাঞ্চলে নলবাহী জল সরবরাহের জন্য ২৬৩টি এবং পৌর অঞ্চলগুলিতে ৩০টি প্রকল্পের 

কাজ এগিয়ে চলেছে । সার! রাজ্যে পানীয় জলের অভাব দ্বর করার জন্য ১* বছরের এক 

বিরাট পরিকল্পনা হাতে নেবার কথাও ভাবা হচ্ছে । 

পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে । ম্যালেরিয়া, 

ফাইলেরিয়া, ষক্্স। কলেরা প্রভৃতি রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাজ্যব্যাপী প্রতিরোধ 

ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে। পুরুলিয়া, বাকুড়া এবং 

বীরভূমের সমগ্র এলাকাসহ রাজ্যের শতকরা ৭* জন অধিবাপী কুষ্ঠ নিবারণী কর্মস্থটীর 
আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে । গ্রামাঞ্চলে ২২১২৯৯জন শ্েচ্ছাসেবক কাজ করে 

চলেছেন । বামফ্রণ্ট সরকার স্বাস্থাখাতে ব্যয় বরাদ্দ আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়েছেন । 

হাসপাতালের রোগীদের মাথাপিছু &শিক খাছ্যের বরাদ্দ আগের চেয়ে ৯ টাকা ৭৫ পয়সা 

বাড়ানে। হঞ্জেছে। রাজ্যে মোট ২৯টি নতুন হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এবং গত ছয় 
বছরে হাসপাতালগু(িতে ৯৯০০০ নতুন শয্যা সংযোজিত হয়েছে । এছাড়াও স্থাপিত 

হয়েছে ৩০টি প্রাথমিক ৪৮টি সহায়ক ৩৪০টি উচ্চ স্থাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৬টি গ্রামীণ হাসপাতাল । 

পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে ছুটি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনার অধিগ্রহণ করা 

হয়েছে । ইউনানি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে । স্থন্দরবন অঞ্চলে ভাসমান পরিবার 

কল্যাণ ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন করে সারা ভারতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। 
চলতি বছরে স্বাস্থাখাতে ব্যয়-বরাদ্ ঈাড়য়েছে প্রায় ছুশো কোটি উনত্রিশ লক্ষ তিরিশ 

হাজার টাকা । : 

সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্থতি মা ও ৬ বছর বয়স পর্যস্ত শিশুদের 
বিশেষ স্বাস্থ্য-প্রবত্থের আওতায় আনা হয়েছে। 

ডাক্তারদের জন্যও বিশেষ স্ুযেগ-স্ুবিধার ব্যবস্থা কর! হয়েছে । স্টাইপেণ্ড বাড়ানো 
থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধানে কর্মরত ভাক্তারপের বেশ কিছু সমস্ত। ও অভাব 
অভিযোগ এর মধ্যেই দূর করা হয়েছে । একটা সংহত স্থাস্থ্যনীতি ও ভেষজনীতি 
গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে । 

এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে । উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ছাড়া অনেক 
পরিকল্পনাই বান্তখে রূপায়ণ করা কঠিন। তবু এই রকম এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি 
হয়েই বামফ্রণ্ট সরকার যে কাধন্থচী হাতে নিয়েছেন সকলের সহযোগিতায় তারা তা সম্পূর্ণ 
করতে পারবেন এ আশ! তারা রাখেন। 

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 
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ছন্দে ভারতের মুক্তিনংগ্রাম-__জ্ঞানেন্্রনাথ রায় 
আবদুল হুক চৌধুরী; প্রযত্তে মুহম্মদ আমিন চৌধুরী, আডতোকেট, 

৩৮৯, নবাব সিকাঁজদ্দোৌলা বোভ, চট্টগ্রাম 
সিলেটের ইতিহাস প্রনঙ্গ__-আবছুল হক চৌধুরী 
চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি-- ৮ 
চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ _ এ 
ইত্ডিয়ান অাসোজিয়েশন ) ৬২, বিপিনবিহারী গাঁছুলী গ্রীট, কলিকাতা-১২ 
জাতি যেদিন গঠনপথে [ 4 90100. 10. 7001078 ]_ সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনুবাদক £ ভূপেন্দ্রনাথ দাশ 
ইত্ডিয়ান বুক কলসার্ন ; ৩, রমানাথ মজুমদার স্ীট, কলিকাতা-» 
জাহানারার আত্মকা হিনী__মাথনলাল রায়চৌধুরী 
ইন্দু 841; ৫৯ জি, পারমার রোভ, উত্তরপাড়া, হুগলী 
বিরহ বীণ-_ ইন্দু দ! 
ল্যাবারাম-চালুরাম__ * 
কল্পনার ক্যানভাসে-_ * 

বকুলকোরক-_ রী 
বিক্ষু্ধ সংলাপ-_ 
অবকদ্ধ অতিমানে- * 



সংখ্যা £ ৪র্থ ১৩০০ বঙ্গান্দে উপহৃত পুস্তকের তালিক। 

ন। উষ্ণ হৃদয্র শীতল হাওয়1--ইন্দু দ| 

৮। মৌন নিঝর-- ” 
৯। 

৯০ | 

১৬। 

১। 

| 

৩। 

৯। 

| 

৩। 

৪ । 

৫ | 

৬। 

৭ । 

৮। 

৭ । 

১। 

২ । 
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৬। 

৯। 
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৩। 

১। 
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৩ 

4৫৩৫ ছি 

মনপ্রী-__.” 
পীযূষ পেয়াল1__ 
কাব্য-ন্ষমা_ * 

এ. কে. সরকার ; »/১ এ, বঙ্কিম »যাটার্জী স্ত্রী, কলিকাতা-*৩ 

দেবী চৌধুরানী__বঙ্ধিমচন্তর চট্টোপাধ্যায় 

রবীন্দ্র কথাসাহিত্য- শুকদেব সিংহ 

অভিজ্ঞান শকুস্তলা__কুড়রাম ভট্টাচার্য 

এম. সি. সরকার ; ১9, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ত্রী, কলিকাতা-৭৩ 

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প £ (নিবাচিত)_ প্রেমেশ্্র মিত্র 

উইংস-এর আড়ালে--দেবনাবাক়ণ গুধ 

রেশমী স্থতোর ফান_বৰিভূতিভ্ষণ চক্রবতী 

শেষ পাওুপিপি_ বুদ্ধদেব বহু 
বিপ্রদ।স_ শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 

সবাঁরে আমি নমি _কানন দেবী 

বীরেশ্বর বিবেকা নন্দ-_অচিন্ত্যকূমার পেনগুপ্ত 

গড্ডপিক1-_পরশুরাঁম 

চমতকুমীরী ইত্যাদি গল্প_পরশুরাঁম 

অনেক দূরে অনেক আগে--ভবানী মুখোপাধ্যায় 

এস. এন. ব্যানাজাঁ; ২, বাখাল ঘোষ লেপ, কলিকা তা-৮৫ 

৬1০$1১০৮ [10019) 9৮ 1- 090৮ € 95০. ) 

র ৮. ১৮, [17 

অমর বাঁঙল। ১ম খণ্ড কাঁলকুট 

রব ২য় খণ্ড” 

[071107624 139010081--147, 03090] ( 0599৫. ) 

বাংল! সাহিত্যে ভ্রিবত্ব_ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধায় 

কবি ও কবিতা গ্রকাশন ; ১*, রাজা রাজর স্বীট, কসিকাতা-৬ 

বুবীন্দ্র কবিতাশতক £ ৩য় দশক-_-জগদীশ ভক্টাচাথ 

কমল সমাজদ্বার ) ৫, মুরাঁরি মির রোড, কলিকাতা-৫৮ 

কালাস্তব (শারদীয়) ১৩৮৮ ও ১৬৮৭ 

আন্তর্জাতিক, ২২শ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা এবং ২৩শ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 

কামরুল আহসান; ৩১ /৬, পল্লবী, মীরপুর? ঢাকা, বাংলার্দেশ 

ছোটদেব নজকুল-_কাঁমক্ল আহসান 

নজরুল সাহিত্য পাঠের ভূমিকা -- ” 

ছয়ফল মুন্দুক বদিউজ্জামান 7 

হানচারাল ইনুপ্তিটিউট ; 
পঃ বঃ সরকার, ডাইবেকটর 

পি ১/৪, সি. আই. টিং স্বীম, এ], ভি. আই. পি. রোড, কলিকাতা -৫৪ 

1301196ঠ ০1 0109 00160:9] 7065627:01) [096, 0]. সু, ০.1 & 2 : 19838 

79০18] 592195 100. 9? : 01810070600 009 301,900190. 17099৪ 870. 0109 

30109900190. 0%595, 



ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা বর্ষ £ ৯১ 

৩। 99019] 897195 100, 98 2110 09 চম161) 98170815, 

কালীকিক্কর লেনগুগু ; পি ৭*৩, লেকটাউন, কলিকাতা-৫৫ 
১। সগুপদী-_-কালীকিঙ্কর সেনগগ্ 

শোপাজ বসাক ; ১এ, তুর্ধ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬ 
১। পর্যটকের দৃষ্টিতে এই বাংল।--গোপীল বসীক 

চণ্তীদাস চট্টোপাধ্যায় ; শ্যামা”, স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর 
১। আমার লেখা-বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। বুবীন্ত্র সাহিতো সমালোচনার ধারা_-আদিত্য ওহদেদার 
৩। তভোজা ও ভোজন-_অমরেন্রফুমার সেন 

৪। সাহিত্য পঞ্জিকা--১ম থগ্ড [ ৬ষ্ঠ ব্য ৬ষ্ঠ খণ্ড আশ্বিন ১৩০২ 
প. * ১২শ * চৈত্র ” 
১ম” ৭ম * কাতিক ১৩০৬ 

”. ” ৮ম” অগ্রহায়ণ ৮] 
চিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ [ ভূদেব-সুশীল। স্বতিণংগ্রহ ] 

১। অক্ষয়কুমার দত্তগুগ্ধ কবিরত্বা বস্ষিমচন্ত্র 
২। অক্ষয়কুমাব মৈজ্েয় ভারতশিল্পের কথ। 
৩। অর্চনা চৌধুরী পদ্দচিক্কের পদাবলী 
৪। অজিতকুমার চক্রবর্তী কাব্যপরিক্রম। 

৫-৭| অজিত দত্ত কবিতাসংগ্রহ ; তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল; 
বাংলালাহিত্যে হাস্যরস । 

৮। অজিতকষঃ বস্থু হাদশ স্থূ্য 
»। অজিত রায়চৌধুরী শক্তির সন্ধান 

১*। অজিত সেন ক্যালেগ্ডাবের কাহিনী 
১১। অতীন্দ্রনাথ বন নৈরাজ্যবাদ 
১২। অতীন্দ্র ম্বমদাব সময় অস্ময় দুঃসময় 

১৩-১৯। অতুল স্থর দেবলোকের যৌনজীবন; বাঙলা ও বাঙালী) 
বাঙলামুদ্্রণের হশে! বছর ; বাঙলার সামাজিক 

ইতিহাস; বাঙালীর নৃতাত্িক পরিচয় 
ভারতে মূলধনের বাজার; সদেগাপ জাতির 
ইতিহাস ও এঁতিহা। 

২০। অতুলামন্দ চক্রবতণ পল্মাপারের পুরনে৷ কথা 
২১। অর্ধেশ্দু চক্রবর্তা ও অশোক সেন প্রেম ও অপ্রেম 
২২। অনন্ত সাহা আমি বাড়ী যাচ্ছি 

২৩-২৫। অনম্ত সিং অগ্রিগর্ভ চট্টগ্রাম ; চট্টগ্রামযুববিদ্রোহ ১ম ও ২য় । 
২৬। অনাঙ্গিকূমাব দন্তিদার ইন্দিয়। 
২৭। অনিল (বিশ্বাস বাকাজল ; বিশশতকের বাংল সাহিত্য 

২৮-২৯। অনিলেন্দু চক্রবর্তী প্রেম ও কামনা; বিশ্বসাহিত্োর সর্বশ্রেষ্ঠ 

কিশোর গল্প সংগ্রহ। 
৩*। অপূর্বকুমার রায় বাঙল! গণ্যচর্চ! £ বিষ্তাসাগর গোষ্ঠী 
৩১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 

৩২। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রের গ্রস্থবিবর ণী 



সংখ্যা £ ৪র্থ 

৩৩ । অবিনাশ দাশগগ্ 
৩৪ | অমবেন্দ্র দাস 
৩৫ । অমল মিজ্র 
৩৬। অমলশক্কর বায 
৩৭। অমলেন্দু ঘোষ 

৩৮। অমলেন্দু দাশগুপ্ত 

৩৯। অমলেশ মজুমদার 

৪* | অধিত বন্থু 
৪১। অমিত রায় 

৪২| অমিয় চক্রবতা 
৪৩। অমিদ্বকুমার বন্যোপাধ্যায় 

8৪-৪৫ | অমিয়কুমার মজুমদার 

৪৬। অমিক্রতন মুখোপাধায় 
৪৭। অমিয় বায চৌধুরী 

৪৮.৫০। অমিত্রস্থদ ন ভষ্টাচার্ধ 

৫১-৫৩। অমূলাচরণ বিদ্যাতৃষণ 
৫€৪-৫৭| অরবিন্দ পোদ্দার 

€৭ | অব্বিন্দ পোদ্দার ও বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় 

€৮। অকুণকুমার চট্টোপাধ্যায় 
€৯-৬২ | অরুণ ভট্টাচার্য 

৬৩-৬৬ | অকুণকুমার মুখোপাধ্যায় 

৬৭। অকুণ সেন 

৬৮। অশোককুমার কু 

৬৯। অশোককুমাব দে 

৭০ | অশোক পালিত 
৭১। অশোক মিত্র 
৭২-৭৩। অশোকবিজয় বাছ। 

৭৪1 অসীমকৃষ্ণ দত্ত 
৭৫। অসীম! মৈত্র 
৭৬। (বেগম ) আখতার কামাল 

৭৭। আতোয়ার বহমান 

৭৮-৮১ | আদিত্য ওহদেদার 

১৩৯০ বঙ্গান্দে উপত্ৃত পুস্তকের তালিকা ২১ 

লেনিন £ রুশ মহাবিপ্রব ও বাঙলা সংবাদ-সাহিতা 
বাজনারায়ণের কলকাতা 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিবকুমার 
রবীন্দ্র মানস 
ছৈতম্বব্ 
মোহনদাস করমচাদ গান্ধী 
কূলকুগুলিনী 
সব প্রিয় ছায়া 
বিপ্লবী অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় 
পারাপার 
পশ্চিম বাংপার গ্রামের নাম 

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতশা; রবীন্দ্রনাথের 
বিজ্ঞান মানস। 
জীবনশিল্লী শর্ৎচঙ্র 
গল্প 

অন্যোন্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র ববীন্নাথ ; রক্ষমঞ্ে 
বহ্ধিম ; রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন। 
জন্মশতবর্ধ ম্বরণিক17 বাঙ্গালার প্রথম; সরম্থতী। 
মানবধর্ম ও বাংলাকাবো মধ্যযুগ) ব্ববীজ্জনাথ 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ; রবীন্দ্রমানস। 
বুবীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য 

সাঝবিহান 
ঈশ্বর প্রতিমা; নন্দনতত্বের স্থত্র; ববীন্দ্র সংঘ) 
আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নান! প্রসঙ্গে; 
স্বনির্বাচিভ কবিতা সঙ্কলন। 
বাঙল। গগ্ঠ পুথি; বাগপা গণ্চের শিল্পী সমাজ; 
বীরবল ওবাংলাসাহিতা; রবীন্দ্রান্ুসারী কবিসমাজ। 
বিষণ দের রচনাপঞ্ী 
ভাববতচন্দ্রের স্মরণাঞ্ঁলি 
বাংল উপস্তাসের উৎস সন্ধানে 
শৃন্তে হাত সাবধানী 
সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা 
ঘণ্ট! বাজে পর্দা সবে যায়; পত্রাষ্টক 

শস্যের ভিতর বোন 
শতব্ষের আলোয় 

বিষুঃ দে'র কাব্য £ পুবাণ প্রসঙ্গ 
সাহিত্য ও বিবিধ ভাবন। 

্রস্থবিষ্তা ঃ কাগজ ও মৃদ্রণ; ববীন্ত্রসাহিত্য 
সমালোচনার কথা; ব্বীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক 
দিক; সমালোচক রবীন্দ্রনাথ । 
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৮৬। আব্.ল মান্নান 
৬৭ । আব্ব,স সামাদ 
৮৮ | আরতি দাস 
৮৯ । অলোকরঞ্ন দাশগুপ্ত 

৯০। আশা গঙ্গোপাধ্যায় 

»১। আশিস মজুমদার 
৯২। আশিস সান্যাল 

৯৩-৯৪ | আঁশুতোব ভট্টাচা্ধ 

৯৫। আশ্ততোব মুখোপাধ্যায় 

৯৬। আহমদ ছইফ। 
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১** | উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য 
১০১। উপেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, " 

১০২-৩। খধি দাস 
১০৪ । এফ, এ. সাকীব 
১০৫। এরিক ফন দানিকেন 
১*৬। কনকভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
১০৭। কনহাইয়ালাল শেঠিয়া 

১০৮-৯ 1 কমল তরফদার 

১১০। কমল সব্রকার 
১১১। কল্যাণী দত্ত 
১৯২। কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় 
১১৩। কানাইলাল দত্ত 
৯১৪। কামাখ্য। ভট্টাচার্ধ 
১১৫। ক্যাবেল চাপেক 

১১৬-৭। কালীপদ্ ভট্টাচার্য 
১১৮ । কালীপদ সব্বকার 

১৯৯-২১। কিরুণশস্কর সেনগুপ 

১২২। কিশোর অভিধান 
১২৩। কুঞ্রবিহারী দাপ বাবাজী 
১২৪। কুণাল সিংহ 
১২৫-৬ | কুমুদকুমার ভক্টাচার্ধ : 

উজ্জয়িনী 
দুরে পাঞ্চজন্ত মেঘ; বনস্থালী জুড়ে শব হোক, 
শীত চলে যাচ্ছে। 
নির্বাচিত প্রবন্ধ 
বুকের ভিতব অন্য কেউ 
ছু প্রহরী 
শিল্পিত স্বভাব 
পণ্ডিত রাজেন্্রনাথ বিছ্যাতৃষণ 
বঙ্কিম £ বাংলার ক্ষট্ 
সর্ষের প্রতিবেশী | 
কবি যতীব্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্ষের শ্রেষ্ঠ কবিতা; 
সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া । 
নিষিদ্ধ বই 
বাঙালী মুনলমানের মন 
জন্সশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য 

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত 
গ্রস্থাবলী 
এলোমেলে। জীবনের কয়েকটি অধ্যায় 
ৰৈশেষিক দর্শনম্ 
আধুনিক1) সোভিয়েত দেশের ইতিহাস । 
নিণিমিথ 
বীজ ও মহাবিশ্ব 
অবসরে আমায় খোজ 

নিগ্র স্থ 

রাত্রির টানেল থেকে; সন্নিহিত কোণ । 
শিল্পী-সপ্ডক 
শ্রাবন্তী 
মানুষ রবীন্দ্রনাথ 
পলীন্বাস্থ্য 
তুঙ্গভ্রা 
নীল চন্দ্রমল্লিক! 
বাজন্ম্ন ; পৌভিয়েত এঁতিহাপিক মহাকাব্য । 
ইতিহাস পুকষ নেতাজী 
কবিতার বূপক্ষপাত্তর ১ দিনযাপন) মধুস্থদন, 
রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল । 

ভক্তিরস প্রসঙ্গ 
প্রাচীন গ্রস্থসংগ্রহ 

আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা!) উনবিংশ শতকের 
নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস। 
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। কৃষ্ণময় তট্টাঁচার্ধ 

কষ্ণ মিত্র 
কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
কেশবচন্দ্র সেন 
কোকনদ চট্টোপাধ্যায় 
ক্ষেত্রমাহন বন্ধ 
গিরিশচন্দ্র বসু 
গুণদাচবণ সেন 

গুরুদাস মুখোপাধ্যাম 
গোপালচন্দ্র বা 

গোপাল হালদার 
গোপেন্দ্রকষ্ণ বস 

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 
গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
গোরাচাদ মিত্র 
গৌরকিশোর ঘোঁষ 
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগপ্ত 

চন্দ্রাবতী 
চিত্র! দেব, স" 
চিন্মোহন সেহানবীশ 
জগদীশ ভট্টাচার্য 
জয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 
জয়স্ত সাহা 

জয়ন্তী সেন 
জি. সি. দে 
জীবেজ্দ্র সিংহ বাঁক 
জে. এম. বন্ুুলী 
জ্ঞানেক্্নাথ বঝি 
জ্যোত্ন্সা সিংহ বার 
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তকুণ গঙ্গোপাধ্যায় 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 

তারাপদ সাতর! 

তাবাশক্কর তর্কবত্ধু, অনু" 
তুলসী মুখোপাধ্যায় 

পথের গান; বাংলাদেশের গ্রন্থাগার; বিষয় 
শিরোনাম; যোগেন্দ্রনাথ সরকার । 

লগ্ন 

বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা 
প্রচারকগণের সভার বা শ্রীদরবারের নির্ধারণ 
কন্যাকুমাবী পরিক্রম! 
আলবার কথ! 
সেকালের দাঁরোগার কাহিনী 
বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য 
মাঁকড়শ] মন ও অন্যান্য কবিতা 
অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্রঃ জীবনানন্দ ; বঙ্কিমচন্দ্র ; 
রবীন্দ্রনাথের ছিম্নপত্জাবলী ; শরৎচন্দ্র; সঞ্জীবচন্দ্ 
ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য । 
ভারতের ভাষা 

বাংলার লৌকিক দেবতা 

রাজকন্যা 

রাঁজনগরের ইতিহাস ও অন্যান্য বচন! 
স্তীদাহ 
পশ্চিমব্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা 
টীন-ভারত ও ভারত টীন পরিব্রাজক; প্রাচীন 

ভারতের পথপরিচয় ; আমার ভারতীয় বন্ধুগণ 

(ফ্রীভাবিখ ম্যাঝসমূলীর)। 
কালের কড়চা 
বিষুপুরী রামায়ণ 
লেনিন ও ভাবরুতবর্ষ 

বন্দেমাতরম্ 

মহাপ্রহবী রবীন্দ্রনাথ 

ঈথারে সজাগ; বাংলাদেশের হৃদয় হতে 

তুষারে রোদ 
প্রিন্টার্স গাইড 
্রফুল্প চৌধুরী 
মরণে নাহি ভয় 
সপ্ত সিন্ধু 
ক্রাস্তি 
একটি ধানের শীর্ষে উপর 
গ্রস্থাবলী 
নকশাল বিপ্রবের প্রথম দর্শন 
শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিমবল 
বাংলাব দাঁরু ভাস্কর্য 

কাদঘ্বরী 
অন্নদাস হেটে যায় 
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১৮২ ৩। দীনেশ দাস 

৯৮৪-৫ | দীনেশচজ্ সরকার 

৯৮৬। দীপক গোস্বামী 
১৮৭। দীপক চক্র 
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১৯২। ছুর্গাদাস সরকার 
৯৯৩। ছুলালচন্দ্র দাস 

১৯৪-৫ | দেবজ্যোতি বর্মণ 
১৪৬। দেবব্রত বেজ 

১৯৭। দেবীপ্রসন্ন চট্রোপাধ্যায় 
১৯৮ । স্বারকানাথ বস্থ, স" 

১৯৯। স্বিজ্দাস কর, স" 
২৯০০ দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর 

২০১-৫ | 'দ্বিজেন্্রলীল নাথ 

২০৬। ধীরেজ্জনাথ গুপ্ত 
২০৭। নচিকেতা ভরদ্াজ 
৯৬৮ । 

২০৯-১০। নলীনকাস্ত গুপ্ত 
২১১-৩১। নারায়ণ চৌধুরী 

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি 
আমার ইউরোপ ভ্রমণ 

ভাইয়ের মুখ 
শ্চুলি্ 
রক্তকণিকাবরা জানে 
কাব্যে অভিসার ; বিষুপুর ঘরাণা; সঙ্গীত 
সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু 
কাস্তে ; পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি 
পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত ; সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের প্রসঙ্গে 
শরৎ বচনাপঞ্ষী 
মনোজ বস্থ ঃ জীবন ও সাহিত্য 
স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প সংগ্রচ্ন 

তোমাকে হ্ৃন্দর হতে হবে 
মুদ্রণ শিল্প 
লেনিন শতাব্দী 
একটি গাছে একশ ফুল 
বাংলা ছন্দের নানা কথা 

আধুনিকইউরোপ ; যুগবাণী 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
উত্তরায়ণ 
জীবনী-কোষ 
আচার প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দচর্চ। 

মেঘদূত 
আধুনিক বাডীলী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য ; 
মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা ; বুবীন্দ্রমন ও 
রবীশ্রসাহিত্য ; সাহিত্য ও শিল্পলোক ; 

সাহিত্যের আকাশ | 

রাজার গাড়ী | 
বোরিস পান্তেরনেকের কবিতা 
নজরুল জন্মজয়স্তী 
কবি মনীষী; রবীন্দ্রনাথ 
অথ বর্ণপরিচয় কথা; আত্মদর্শন ;) আধুনিক 
সাহিত্যের মূল্যায়ন; উত্তর শরৎ বাংল! উপন্যাস; 
ওস্তাদ আলাউদ্দীন থান; কথাশিলী শরৎচন্দ্র ; 
কথা সাহিত্য ; কাজী নজরুলের গান; গান্ধীজী ; 
বাঙালীর গীত চর্চা; বাগসঙ্গীত ও শোক সঙ্গীত; 
লঘুপক্ষ ; লিওটলস্টয় ঃ জীবন ও সাহিতা ; শিশু 
শিক্ষার ভাষা; সমকালঈন সাহিত্য; সঙ্গীত 
পর্িক্রম। : সাহিত্য ও সমাজ-মানস; সাহিত্য- 
ভাবনা ; সাহিত্যের গতি ও প্ররূতি; সাহিত্যের 



সংখ্যা £ ৪র্খ 

নারায়ণ চৌধুরী 
২৩২-৫ | নিখিল সেন 

২৩৬। নিবারণচন্দ্র দাসগুধধ 
২২৭। নির্মলচন্দ্র গজোপাধ্যায় 
২৩৮। নির্মলকুমার ঘোষ 
২৩৯। নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী 
২৪০। নিরঞ্চন সরকার 
২৪১। নিশিকাস্ত মজুমদার 
২৪২। ২৮২নং দ্র" 

২৪৩। নীরদচন্দ্র চৌধুরী 
২৪৪। নীরদবরণ 

২৪৫ | নীবেন ব্যানার্জী 
২৪৬। নীরেজ্ুনাথ চক্রব ভা 
২৪৭। নীলরভন সেন 

২৪৮। নেপাল মজুমদার 
২৪০-৫৩ | পরিতোষ ঠাকুর, সণ 
২৫৪-৫ | পরিমল গোস্বামী 

২৫৬। পরেশ দত্ত 
২৫৭ | পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৫৮। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় 
২৫৯। পার্তীচরণ ভট্টাচার্য 

২৬০-৬২ | পুলিনবিহারী সেন, সৎ 

২৬৩। পুর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
২৬৪ | প্রন্যোষ্ গুহ 

২৬৫-৭ | প্রফুল্ল যোষ 

২৬৮। প্রফুলকুমার দত্ত 

২৬৯ । প্রফুলকুমার দাসগুপ্ত 

২৭০। 
২৭১। প্রবাসজীবন চৌধুরী 

২৭২-৬ | গ্রবোধচন্দ্র সেন 

২৭৭। প্রভাতকুমার গোস্বামী 
২৭৮ । প্রভাতমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৭৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
২৮*। প্রমথ চৌধুরী 
২৮১। প্রবোধ সেনগুপ্ত 

১৩৯৯ বঙ্গান্ধে উপহৃত পুস্তকের তালিকা ২৫ 

সমস্যা ; সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে । 
আমাদের নেহরু ; ইন্দির] দুবদশিনী ) 
এশিয়ার সাহিত্য ; নার্স বিগ্াবতী জ্যোতি: ) 
পুরনো বই। 
স্থখৈষণা 
বাণী বারকবী 
শয়তানের সমবায় 

বিশ্বসাহিতে)র রূপরেখা 
জগদ্দানন্দ রায় 

অস্পৃশ্াতা বর্জন 

বাঙালী জীবনে রমণী / 
অরবিন্দের সংগে কথাবার্তা 
যোগেন্জনাথ বিছ্যাতৃষণ 
কবিতার কি ও কেন 
চর্ধাগীতি কোষ 

মহাজাতি সদনের অধিকার প্রসংগে 
বেধগ্রস্থমালা ১ ৩, 5» ৫5? 

পত্রশ্থতি ; যখন সম্পাদক ছিলাম 
এই মন তৃষ্ণাত হৃদয় 

ভাবুতবত্বমাল। 

শাশ্বভ ভারত 

শফীমতের উৎম সন্ধানে 

রবীন্দ্রপন্ধী; রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ; 
রবীন্দ্রায়ন ১ম 
রবীন্দ্রনাথ এবং ববীল্মনাথ 

কোম্পানী আমলে বিদেশী চিত্রকর 
খষি অরবিন্দ; জগংগুর বিবেকানন্দ ; 

মহাত্মা গান্ধী ! 

এই অন্ধকার আলো! 
উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম 
পৌরাণিক অভিধান 
ঈশ্বর অনুসন্ধানে 
আধুনিক বাংল1 গীতি কবিতা; আমার 

রূচনার তালিকা ; বাংল। ছন্দ সাহিত্য; 
ছন্দ প'রুক্রমা; বাংলা ছন্দ সাহিত্য 
দেশাত্মবোধ ও এঁতিহাসিক বাংলা নাটক 
গান্ধী কথা 

পৃথিবীর ইতিহাম 
সনেট পঞ্চাশ 

ভারতীয় মহাবি্রাহ 



৮৬, 

৮২ । 

২৮৩ । 

২৮৪ । 

২৮৫ । 

২৮৬। 

২৮৭ । 

২৮৮ । 

২৮০৯ | 

২৯০ । 

২৯১ । 

২৯২ । 

২৯৩। 

২৯৪ | 

২৯৫ | 

২৯৬-৭। 

৯৮-৯ | 

৩০৩০ । 

৩*১-২। 
৩০৩-৫। 

৩৪৬ । 

৩০৭-৮। 

৩০৯ | 

৩১০ । 

৩১১। 

৩১২-৩। 

৩১৪। 

৩১৫ । 

৩১৬। 

৩১৭। 

৩১৮। 

৩১৯-২৩। 

৩২১-৫১। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পক্তিকা 

প্রসেনজিৎ চক্রবর্ত 
গ্রাণকৃষ্ণ দত্ত 

প্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী 
প্রিয়দর্শন হালদার 

প্রিয়দারঞ্ন বার 
প্রেমেন্দ্র মিত্র 

ফকিরমোহন সেনাপতি 
ফজল রাব্বি 
ফণীভূষণ আচার্য 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
"্যারক গ্রস্থ 
বসম্তকুমার দাস 

বাণিক রাস 
বাণী রায় 
বাম্সিকী 
বিজনকুমার লোধ 

দিজয়কুমাব দত্ত 
বিজয় দেব 

বিনয় ঘোষ 

বিনোদিনী দাসী 
বিপিনচন্দ্র পাল 
বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
বিমলকুমার দত্ত 
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
বিমলেন্দু চক্রবর্তী 
বিমানেশ চট্টোপাধ্যায় 

বিশ্বকর্মা 
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিষুণ দে 
বিষুপদ ভট্টাচার্য 
বীরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 

পূর্বাভাষ 

কলিকাতা ইতিবৃত্ত 
জীবনবেদ 
ভগবতী দেবী 
বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম 
শতাবী শতক 
আত্মচরিত 
ছাপাখানার ইতিকথা 
আমর]! তাসানে যাচ্ছি 
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ 
আনন্দমঠ ১২০৮৯) 

বন্দেমাতরম শত বাধিকী 
মেফিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে 

থেজ্জুম্বী থানা 
প্রভীক অরণ্য 
মোনালিস! 
বামাজণ £ ১ম ও ২ 

বাংলা সংবাদপত্রের শ্বাধীনতা; সম্পাদকের 
কলমে 

অবণ্যশীর্ষে গৌধুলি 
কুকক্ষেত্র প্রাঙ্গণ; রবীন্দ্রনাথ ও গ্যাবসবর্ড নাটক; 
জনসভার লাহিত্য ; সামায়িকপক্রে বাংলার 
সমাজচিত্র ; শ্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ / 
আমার কথা 

ছোটদের লেখা; সাহিত্য ও সাধনা 
ভক্তিরূস 
গ্রন্থাগার 

বিদ্বেশীর চোখে প্রাচীন ভারত 

জ্যোতির্ময়; পাদপীঠ 

কালো চশমার আড়ালে 

বিলাতী যাক! থেকে £ স্বদেশী থিয়েটার 

লক্ষ্মীর কপালাভ £ বাঙালীর সাধনা 
গ্রনস্থবিষ্তার ক্রমবিকাশ 

রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকভার সমস্তা 
তামিল গল্প সঞ্চয়ন; ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য 

অমল মানুষ ; আমর] ঘে গান গাই; আমার 
বাংলা ; আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা! ; উচ্চারণ; 
এই হাঁওয়!; এক যে ছিল; বাহবা সময় তোর 
সার্কাসের খেল]; কালপুরুষ; খাড়া পাহাড় 
বেয়ে ; চিড়িয়াখানা ; তিন পাহাড়ের স্বপ্ন) 



ংখ্যা £ ৪র্থ 

৩৫২। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
অকুণ ভট্টাচার্ধ স" 

৩৫৩ । বীরেন্দ্র দত্ত 
৩৫৪ বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
৩৫৫ । বুদ্ধদেব বস্থ 
৩৫৬ । বুন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড 

৩£৭-৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩৫৪ । ব্রততী ঘোষ বায় 

৩৬০ | ভক্তিগ্রসাদ মলিক 

৩৬১-২ । ভব্তোধ দণ্ড 

৩৬৩। ভবসিন্ধু দত্ত 
৩৬৪ । ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

৩৬৫ । ভারতচন্ বায় 

৩৬৬1 ভি. আব. নাচপ। 

৩৬৭। ভূপেন্দ্রনাথ দণ্ড 

৩৬৮1 ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 

৩৬৯। মণিময় মুখোপাধ্যায় 

৩৭*-২। মধুন্থদন চট্টোপাধ্যায় 

৩৭৩-৪। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

৩৭৫ । মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

৩৭৬ । মনোরম! সিংহ রায় 

৩৭৭ ৮০ | মন্মথনাথ ঘোষ 

৩৮১ । 

৩৮২ 1 মহেজ্জনাথ দত্ত 

৩৮৩। মান যুন কান 
৩৮৪ । মিরজা আব্দ.ল হাই 
৩৮৫ । মীর! দেবী 

১৩৯* ব্জাষে উপহৃত পুস্তকের তালিক। 

তৃণ তরঙ্গ বৌন্ড্রে'*. ; দুর্গমগিরি কাস্তার মক; 
নির্বাচিত কবিতা; পবুবামে খোজে ন্বদেশ; 

বেঁচে থাকার কবিতা! ; ব্রাত্য পদাবলী; ভিস! 
অফিসের সামনে ; মধুস্দন ও উত্তরকাল; 
মহাপৃথিবীর কবিতাঃ মানুষের অধিকার; 
মানুষের মুখ; মুখে যদি রক্ত ওঠে; 
রবীন্দ্রনাথ উত্তর পক্ষ ; রাস্তায় যে হেটে যায়; 

লখিন্দর ; শীতব্সস্ভের গল্প; সত্তর আশির 

কবিতা; সভা ভেঙ্গে গেলে; সময় অসময়ের 

গল; সেই মানুষটি যে ফসল ফলিয়েছিল। 
এই হাঁওয়। 

পাণিন্রাসে শরৎচন্জ 
নিশান নাও 
হোল্ডালিন-এব কবিতা 
চন্দদ্বীপের ইতিহাস 

বলদেব পালিত; স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার 

স্বর্ণলতা ছিড়ে যাক 

অপরাধ জগতের ভাষ। 

অর্থনীতির পথে; চিস্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 

ছত্রপতি শিবাজী 
আথধিক সমতা 
ভাবতচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 

বীবেণলিঙ্ষম 
বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ব 
আপনার মুখ আপনি দেখ 

মনমর্মর 

ধাশীর ডাক; বাগপ্রধান ; সংকলিতা। 

বাঙলার নব জাগরণের স্বাক্ষর; বিবেকানন্দ 

জীবন জিজ্ঞাসা 

সংস্কৃতির সপক্ষে 
উত্তর নায়িকা 
সাহিত্যিক বর্ণপরিচয় ; রূঙ্গলাল.; 

বাঁজকৃষ্চ মুখোপাধ্যায়; হেমচশ্র 

মহারাজ জয়নাবায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের 

জীবনী 

প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ কাহিনী ও ইহুদী জাতির 
ইতিহাস 

আধুনিক চীন 

ছায়া গ্রচ্ছায়। 

মানুষের কথা 



২৮ 

৩৮৬ । 

৩৮৭ | 

-৩৮৮-৭ | 

৩৯০ । 

৩৯১ | 

৯২ । 

৩৯৩-৪ | 

৩৯৫। 

৩৯৬ । 

৩৭৯৭ | 

৩০৮ । 

৩৯৯- 

৪০৩ । 

৪৯৪ | 

৪8০৫। 

৪ ০৩৬- 

১৪] 

৪১৫-৭। 

৪১৮ । 

৪১৯-২০। 

৪২১-৭। 

৪২৮ 

৪২৯ । 

৪৩০-১ । 

৪৩২। 

৪৩৩ | 

৪৩৪ । 

৪৩৫ | 

৪৩৬-৭ । 

৪ ৩৮ | 

৪৩৯-৪৩। 

৪858 । 

মুজফ. ফর আহমদ 

মুরারি ঘোষ 
মুহম্মদ এনামুল হক 
মোহনদাস করমাদ গান্ধী 
মোহম্মদ আবদুল কাইয়ুম 
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি 
মৈজেয়ী দেবী 
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
যোগনাথ মুখোপাধ্যায় 
যোগীজ্্রনাথ সরকার 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

যোগেশচন্দ্র বাগল 

বণজিত বায় 
বণজিত কুমার সেন 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বমাপগ্রসাদ দে 

বমেন্্রনাথ নাগ 

রম়েশচন্জ্র দত্ত 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

বাজেন্্রনাথ বিদ্যাভৃষণ 
বাজোশ্বব মিত্র 

বাধাবমণ মিত্র 

বামাই পণ্ডিত বিবচিত 
কদেন্দু সরকার 
রেজাউল করীম 
লল্ক্মীনাথ কেজবকুয়। 
লিন জিলিয়াকাস 
লীল। বিস্যাস্ত 

শওকত ওসমান 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। বর্ষ ১ ৯* 

কাজী নজরুল ইসলাম স্থতিকথ। 
পূর্ববাংলা একটি উপনিবেশ 
মনীষ! মগ্ডুষ1 ২য় 
আত্মকথ! অথব1] সত্োর প্রয়োগ; গীতাবোধ 
সাহিত্যিকী 
দুরের বন্ধু 
ন হন্যতে ; স্বর্গের কাছাকাছি 
বাংল! পুরথ্ির তালিকা সমস্বয্ন ৯ম 
ইতিহাস অভিধান ( ভারত ) 
শতবাঁধিক ন্মবণী 
হিমালয় অভিযান 
বঙ্গ-সংস্কৃতির কথা; বেথুন সোমাইটি; ভারতের 
মুক্তিসন্ধানী ; মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা; 
রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় 
সের পথে পশ্চিমবঙ্গ 

আমার কবিতা তুমি 
চিঠিশত্র ; ছন্দ; জাপান যাত্রী; জীবন 
স্বতিঃ পারশ্তযান্্রী ; বঙ্কিমচন্দ্র ; 
শিশুণীর্থ; সংকলন । 
সৎ বি্যাপয় পাঠ্যগ্রস্থ। 
অনেক ক্ষতের চিহ্ন; একপাঁধি ; 
বন্দীশব্দ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতিবেদন 
নব ভারত শর! ; প্রবন্ধ সংকজন 
কবি ও কবিতা ; কুমারী আরভ্যার দিনপত্ী 
গ্রস্থাগার ও গ্রস্থাগাব্িক গ্রন্থাগার পরিচালনা 
ও প্রস্কের যত্ব; গ্রস্থাগার প্রচার; গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞানের অভিধান; স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার 
বাজমাল। | 

শ্রীকণ্ঠ ভবভভৃতি 
আর্ভারত্ের সঙ্গীতচিস্তা ; মুঘল ভারতের 
সঙ্গীত চিন্তা 
কলকাতায় বিদ্যাসাগর 
শৃন্যপুরাণ 
অনির্বান 
বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ 

আমার জীবন স্বতি; রততনমৃণ্ড| ও কয়েকটি গল্প 
ডাকের কথা 

ববীন্দ্রজীবনের অনন্য ২য়, ৩য়, ৪র্থ 3 
বুবীজ্রজীবনের ভ্রষ্টলগ্ন ; ববীন্দ্রসাহিত্যে নারী 
ভাব ভাষা ভাবন! 



₹খ্য। £ ৪র্থ 

৪৪৫1 শঙ্কর চক্রবর্তী 
|৪৬-৭ | শঙ্কর কুণ্র 

৪৪০ | শক্তিত্রত ঘোষ 

৪৪৯ । শরৎ কুমার রায় 

৪৫০। শশধর সিংহ 
৪৫১-৪ | শাস্তনু দাস 

৪৫৫-৭ | শাস্তিরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় 

৪৫৮। শাস্তি লাহিড়ী 

৪৫৯-৬৯। শামসুল হক 

৪৬২। শিবনাবাকণ বায় 

৪৬৩। শিবরাম চক্রবা 
৪৬৪-৫ | শিব লাধন ভষ্টাচার্ধ 

৪৬৬ | শিশির কুমার ঘোষ 
৪৬৭ | শেখবু নাহ! 

৪৬৮ । শেখর সেন 

৪৬৯! শোভন বস্থ 

৪৭০-২ | শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

৪৭৩। শ্টামাপদ সিংহ 
8৪৭৪1 জীমৎস্বামী অনস্ত দাস বাবাজী 

৪৯৭৫ | শ্রীপাস্থ 
৪৭৬। শ্রীমদ ভক্তিবিলা সতীর্থ 

গোশ্বামী মহারাজ 

৪৭) | সথারাম গণেশ দেউস্কর 
৪৭৮। সভীকুমার চট্টোপাধ্যায় 
৪৭৯। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
৪৮০ | সত্য গুহ 

৪৮১ । সত্যোেন্্রনাথ বস্থ 
৪৮২। সত্যেজ্জনাথ মজুমদার 

৪৮৩-৫ | সন্তোষ কুমার অধিকারী 

৪৮৬ | 

৪৮৭ | 

৪৮৮ । 

৪৮৯ । 

৪৯৩. | 

৪৯১ । 

সন্তোষ বঞ্জন সেনগুপ্ত 

সমরেশ মুখোপাধ্যায় 

সমীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
সবিৎ শেখর মজুমদার 
সরোজ আচার 

১৩৯০ বঙ্গাঝে উপনৃত পুস্তকের তালিকা ২৯ 

আকাশের কথা 

এক দশক; যেমন দেখি 

বর্ষ! কন্তা 

শিখগুকু ও শিখজাতি 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

কাফের) দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময় ; বর্ষের 
আড়ালে একা ; মধ্যান্ছেব ব্যাধ। 

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ; প্রেম ভালবাসা 
ইতারদ্দি; সংকলিত গল্প 
ইন্দ্র? অস্থুথ 

ঘুম গিয়েছে কুটুষবাড়ী; ৰাঁংল! 

হরফ পেলাম কি করে; হৃদয়ের গন্ধ। 
জিজ্ঞাস! 
রম সাহিত্যিক 
প্যোঁতিষ কি বিজ্ঞান; মানব ধর্ম 

বুবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য 
অন্ত ঘ্বীপ ছীপাস্তর 
নতুন দিগন্ত 
সিপাহী থেকে হবাদার 
আইনষ্টাইনের জীবন জিজ্ঞাসা; মোহুন দাস 
করমটাদ গান্ধী : পল্লী পুনর্গঠন; সবোদয় ও 
শাসন মুক্ত সমাজ 
আগ্যক্ষবিকা 

বসদর্শন 
যধন ছাপাখানা এলো! 

গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক 

সাহিত্য) 

দেশের কথা; স্মারক গ্রস্থ 

সমন্থয় মার্গ 

জাতীয় আন্দোলনে 

ঘর বাড়ী ও প্রেম 
বিজ্ঞানের সংকট 
বিবেকানন্দ চরিত 

দিগন্তের মেঘ; শহীদ যতীন দাস ও শারত্ডের 
বিপ্রব আন্দোলন । 
বর্পঞ্জী 
খাচা ভর পক্ষী 
সমালোচন। সংগ্রহ £ ৭ম সং 

ভাবতীয় ইতিহাসের উপাদান : ১ম খণ্ড 
উড়ে চলি দক্ষিণে 

সাছিত্যে শালীনতা ও অন্তান্ত প্রবন্ধ 



সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা বর্ষ £ ০০ 

৪৯২ সাধনা সোম 

৪৯৩ সানাউল হুক 
৪৯৪ সারদারঞগ্জন পণ্ডিত 
৪৯৫ 

৪৯৩৬ 

৪৯৭ স্মুকুমার বসু 
৪৯৮ সুকুমার সেন 

৪৯৯ নুখময় চক্রবর্তী 
৫** সুদীপ্ত চক্রৎতা 

৫০১২ নুধাংশ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৫০৩ স্থধীর চক্রবর্তী 

£০৪ সুধীর কুমার মিজ্র 
৫০৫ সুনীল বিহারী ঘোষ 
৫০৬ স্থনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় 

৫০৭ সুনীল কুমার নন্দী 
৫০৮-৯ | স্থশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 

৫১০। সুপীল কুমার বন্থ 
৫১১ । মৃপীল কুমার বায় 
৫১২ | হ্যন্দরানন্ন বিদ্যাবিনো? 
€১৩। স্থপ্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

৫১৪-৫ | সুবিমল ম্শ্রি 
€১৬। ন্ুবোধকুমীর মুখোপাধ্যায় 

৫১৭। সুব্রত নন্দী 
৫১৮-২০ | স্ব্রত বত 

৫২১। স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৫২২। স্থভাষ মুখোপাধ্যায় 

৫২৩৫ | স্যুভাষ সমাজদার 

৫২৬। সুরেশ ভদ্র 

৫২৭। স্শীল কুমার গুপ্ত 
৫২৮। স্থশীলকুমার দাসগুগ্ক 

৫২-৩০ |, স্থশীল বাঁয় 

৫৩১-২ | ৈয়দ কওসর জামাল 
৫৩৩। সোমপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৫৩৪। সৌমেন্দ্রগ ক্গোপাধ্যাম 
৫৩৫-৬ | সৌমেক্্রনাথ ঠাকুর 

৫৩৭1 সৌম্যেন অধিকারী 
৫৩৮। স্বদেশরঞ্চন দত্ত 

গান্ধী পঞ্চায়েত 
ছড়া হক ঘরে ঘবে 
রবীন্দ্র পরিচয় 

সাহিত্য দর্পণ 

সিলেট জেলা বিশেষ ইউনিয়ন ক্যাটালগ 
অপরাধ ও অপবাধী। হিমালয় 
বৈষ্ঞবীয় নিবন্ধ 
গণ বার্তা 

ভুমিহীন যৃদ্ধ 

অসমীয়। সাহিত্য ; স্বাতী তারকার দ্বীপে 
রবীন্দ্রনাথ £ মনন ও শিল্প 

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গনমাজ 
বিবেকানন্দ গ্রস্থপত্রী 
প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গত বিভূতিভূষণ 
ভিন্নবুক্ষ ভিনফুল 
কৰিতা £ নিঃসঙ্গ প্রবাস ও মনোযোহন ঘোষ; 

ভাষা পথিক হরিনাথ দে 
স্থরেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় 

গ্রন্থাগার গ্রামে ও নগরে 
অচিন্ত্য ভেদাভেদ 

ত্রিপুরা সেট গেজেট সংকলন 
আসলে একটি-*- 7 হারাণ মাঝির ইত্যাদি 

গ্রন্থাগার দপণ ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 
একা একা 

ঈশ্বরের জন্ম; মহাত্মা; সাত রাজার ধন এক 
মানিক 

জীবনকথা 

ব্যব্র কেতন ছিউ টয় 
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৪ | 
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৭। ছুঃথভরা- বসস্ত ঘোষাল 

বাংল] গদ্যচর্চায় বিদ্যাসাগর গোঠী-_অপুর্বকুমার রাস 

রবীন্দ্র রচন। বীক্ষা-_ দেবব্রত মল্লিক 
বাঙালীর গীতচর্গ-_নারায়ণ চৌধূরী 
নদী-স্থপ্রিয় সেনগুপ্ত 

বাঙালী লেখকের ায়তচিস্তা--অরুণ মুখোপাধ্যায় 

৮। মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা-_যোগেশচন্্র বাগল 

জীবন নাথ; নর্গাও কলেজ, নও, আসাম ৭৮২০০১ 

১। 

জীবন মুখোপাধ্যায় ; 
১। আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাঁতীয়তাঁব 

তপোধীরকুমার রায় দস্তিদার ) 
শ্রন্ধাঞ্লি ;: পরমারাধ্য শব ১। 

্থগত- জীবন নাথ 
২। ত্রিনাথের পাঁচালী (সটাক )--এ 

বিদ্যাসাগর কলেজ; কলিকাতা 
[দ--জীবন মুখোপাধ্যায় 

৩, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২, 
ণৃতঃ বজনীকাস্ত রায় দিদার মহাঁশষের শততম জযুস্কী 

প্মরণে 

৬ 



৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা বর্ষ £ ৯, 

তপোবিজয় ঘোষ ; ৩১ কলেজ রো, কলিকাতা-* 
১। নীলবিজ্রোছের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী--৩পোবিজয় ঘোষ, ২ কপি 
২। শীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র--তপোবিজয় ঘোষ, ২ কপি 

তীর্থবাস দাস; ৩৭ বাজ! মনীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭ 
১। পিছু ফিরে চায়-_শ্রাতীর্থ ( ছন্সনাম ) 

দিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক, বলীয় সাহিত্য পরিষ্, কলিকাতা 
১। বামমোহুন সমীক্ষা__দিলীপকৃমার বিশ্বাস 

দেবব্রত ভট্রাচার্ধ ; ১৩ ৰি গিরিশ বিদ্যারত্ব লেন, কপ্সিকাতা-» 
১। নান! চোখে খবি বিজ্ঞানী জগদীশচন্্র-_দেবব্রত ভট্টাচার্য ও অজয় চক্রবর্তী, 

যুগ সৎ 
দেবীশংকর চক্রবর্তী; ০৩ এইচ. দুর্গাচরণ মুখাজী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ 

১। বিপথের পাঁচালী-_দেবীশংকর চক্রবর্তী 
ধীরাজ বস্থ ; গোরাচাদ ভবন ১৮।১১ সাহিত্য পরিষধ হুট কলিকাতা-৬ 

১। বিবেকানন্দ্র স্মরণিকা, ১৯৮২-৮৩ (১৩৮৯ »* )--রূজত জয়স্তী প্রকাশন-__বীবাজ 
বহ্ঃ সমর সরকার, সত 

নিরঞ্চন দাস) প্রযত্বে, কারেন্ট বুক শপ, ৫৭সি কলেজ রো, কলিকাতা-৭৩ 
১। প্রতীক্ষা- স্থশীল আচার্ধ 
২। তুমি কোথায়__মধুস্দ্রন চট্টোপাধ্যায় 

নির্মলচন্ত্র চৌধুরী ) উত্তরবঙ্ক অনুসন্ধান সমিতি, পাপ্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি 
২। 4 80191105605 ০৫ 59010015800. 061)57 98885৪--151716131) 0178007% 

81007 

২। জলপাইগুড়ি জেলা আনন্দমমঠ শতবািকী ম্মারক গ্রন্থ, ১৯৮২ 
৩। রায়কত বংশ ও তাহাদের বাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ--জগদীন্দ্রদেব বায়কত। 

পঞ্চানন মণ্ডল; রাড গবেষণা পর্ধদ, প্লীশ্র গ্রন্থাগার, রতনপল্লী, শাস্তিনিকে তন, 
বীরভূম ৭৩১২৩৫ 

১। ভারতশিল্পী নন্দলাল, ১ম খণ্ড--পক্ষানন গুল 
পত্জরলেখ! পাবলিকেশন্স ; ১৪ এ টেমার লেন, কপিকাতা-৯ 

১। ছোটদের লেখা-_বিপিনচশ্্র পাল 
পবিঅকুমার খিত্র ; ১৭, ব্রক-ডি, বাহুর এভিনিউ, কলিকাতা -৫৫ 

১।  অর্ধ্যসঙ্গীত--পবিত্রকুমার মিত্র, (২ কপি) 
২। অধ্য-বিচিত্রা- এ 

পি. আর. কুণ্ডু (এজেন্টস) এণ্ড কোং) পি-৪৭, এল, আই. সি-টাউনশিপ 
১। নারী প্রধান সমাজ কি ফিরে আসছে ?-_প্রিয়রগরন কু ২/ 
২। মঙ্গল গ্রহের মানষ__ এ 
৩। বন্দীর চিঠি_ প্রিক্বরঞ্জন কু, কালীপদ ভট্টাচার্ধ, যুগ্ম সং 

পুলকেন্দু সিংহ ; পাচথুপী, মুপিদাবাদ 
১। মহাজীবনের কবিতা- পুলকেন্দু সিংহ 

পুস্তক বিপণি ; ২৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা-» 
১। পশুপতি সম্বাদ- চন্দ্রনাথ বন্স, অলোক বায় সম্পাদিত 
২। শুভবিবাহ--শরৎকুমারী চৌধুরাী 
৩। গণ*মলস্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ-_শ্ষপন বস 



সংখ্যা  ৪র্থ ১৩৯* বঙ্গাব্দে উপত্থত পুস্তকের তালিক। ৪৩ 

প্রজ্ঞাতাঁরতী ; ১ স্তায়বতবু লেন, কলিকাতা1-৪ 
১। আপনার মুখ আপনি দেখ__ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
২। ফিরিঙ্ষি বণিক- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
৩। জ্যোতিবিক্্নাথের জীবনস্তি_বসম্তকূমার চট্টোপাধ্যায় 
৪1 জগৎ শেঠ-_নিখিলনাথ রাফ 
৫€ | গঙ্গাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা- চন্দ্রশেথখর বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রদীপকুমার সরকার ); অধ্যক্ষ, হীবালাল মজুমদার মহিলা মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণেশ্বব 
১ [77919] 10151010097 1100007791 0০01199 10: ০7060, 5 91191 এ 0101199 
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প্রভা বায়; আনন্দলোক, ডি-২, ভি. আই. পি রোভ, কলিকাতা-৫৪ 
১। বাজলে। সে বীণ--প্রভা রায় 

প্রশাস্তকিশোর বায় ; ৩২ এ লেক রোড, কলিকাতা-২৯ 

১। কিরীটি অমনিবাস 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কণ্সিসংঘ ; কলিকাতা-৬ 
১। নাটাসাহিত্যের আলোচন! ও নাটক বিচার, ১ম-৩য় খণ্ড-_সাধন ভট্টাচার্য 

রবীজ্রনাথ ও রাশিয়ার চিঠি_সোমেন্দ্রনাথ বন 
কবি ভারতচন্দ্র-_-সনাতন গোস্বামী 
শর্তচন্দ্রের পলীসমাজ-_ ঞ্ব মুখোপাধ্যায় 
সারদামঙ্গল-_বিমল মুখোপাধ্যায় 
জন1_ আশুতোষ ভট্টাচার্য 

৭ বুক্তকরবীর লোকায়ত ভাবনা-_দীনেন্্র সরকার 

৮  ব্বীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে- শুদ্ধসত্ব বনু 
৯. পুনশ্চের কবি ববীন্দ্রনাথ_সমীবণ চট্টোপাধ্যায় 

১০ কবি শ্রীমধুস্থদন__মোঠিতলাল মজুমদার 

১১ নাট্যকার মধুস্দন__ ক্ষেত্র গুপ্ত 

১২ সিরাজদ্দৌলা-_ক্ষেত্র গুপ্, সৎ 
১৩ বৈষ্ণব সাহিত্য-_ব্রিপুবাশঙ্কর সেনশাসী 
১৪ শ্াক্তদাহিত্য-_ এ 
১৫ মেবার পতন-স্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৬  ব্বীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-_ প্রমথ বিশী 
১৭ স্ুধীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার-_শুদ্ধপত্ব বন্দু 
১৮ কবি জীবনানন্দ দাশ__-সঞ্জয় ভট্টাচার্য 

১৯ কবি জীবনানন্দ_ শুদ্ধদত্ব বস্ 

২* আঁধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ__অকুপকুমার ঘোষ 
ংল! মঙ্গলকাব্যের আলো চন1--গুপ্ত ও চৌধুরী ২১ 

২২. বড়ু চণ্তীদাসের প্রীকষ্ণকীর্তন (রাধাবিরহ খণ্ড )_ চিত্ররঞ্জন লাহা 

২৩ কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান প্রবন্ধ বুবিন পাল 

২৪ শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা-_স্থবেশ মৈত্র 
২৫ . শরৎচন্দ্র-_-ভবানী মুখোপাধ্যাক়্ 

২৬। বাংলা ছোটগল্প--শিশির দাস 



৪৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পন্্রিকা বর্ম: ৯৭ 

২৭। প্রশ্নোত্তরে এম. এ. বাংলা-_নাটক, নাট্যমঞ্চ, নাটাতত্ব 

২৮ । - লৌকনাহিতা ও গীতিসাহিত্য 
২ন। রস - মঙ্গলকাব্য ও টৈষ্ণব সাহিত্য 
৩০। ডঃ অমরেশ দাঁস- রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস £ নবমূল্যায়ণ 

বন্দিরাম চক্রবতাঁ ; ৪০/১ ট্যাংরা রোড, ব্লক-ভি, ফ্ল্যাট*১২, কলিকাতা-১৫ 
১। পদার্থবিস্ার নবযুগ-_চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
২। ইন্দির! গান্ধী__বন্দিরাম চক্রবর্তা 

বাগবাজার বীভিং লাইবেরী ; ২ কে. সি. বোস রোড, কলিকাঁতা-৪ 
১। বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী শতবান্বিক উত্সব 

(১৬ই জুন, ১৯৮২-১৬ই জুন, ১৯৮৩) স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৩। 

(শ্রপ্রী) বিজয়কুষ্ণ সাধন আশ্রম ১ পো £ নরেন্দ্রপুর/২৪ পরগনা, 
১। বাণী-সঞ্চয়ন-_ঞবানন্দ ব্রহ্মচারী, সৎ 
২। শ্রীশ্্রবিজয়লীলা-গাথা-_-অমিয়ভূষণ দাশগ্ত 
৩। নির্জন প্রহর--পরমানন্দ সরম্বতী 
৪। আনন্দ জাতক-_ এ 
৫ | পুনর্বস্্ এ 
৬। উত্তর মীমাংসা! ও অন্যান্য বচনা__-এ 
৭। নি:সঙ্গ মাথুব-_ 

৮। কালম্গন্জা__ 
৭»। পঞ্চমুখ 

১০। বপাবা-_ ঞঁ 
১১। অক্ষর, ১ম খণ্ড-_এ 
১২। অক্ষর, ২য় খণ্ড-_ এ 
১৩। নির্জন স্বাক্ষর-_ এ 
১৪1 অভিজ্ঞান-_ 
১৫ | বহুরূপী-_ এ 
১৬। নিগম-_ রী 

১৭। অস্তরঙ্গ-- এ 
১৮। বসস্ত-বহ্ছি_ এ 
১৯। আহিতাগ্রি- এ 

বীরেন্দ্র মলিক ); ৪৬, মুক্তারাম বাবু স্ত্রী, কলিকাতা-৭ 
১। কাল থেকে আমার নাম মযুবাম্ষী- বীরেন্দ্র মন্ত্রক, (২ কপি) 
২। অপহ্তা--বীরেন্দ্র মল্লিক 
৩। শেষ কথা এ 

বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার; গাঙ্গুলীবাগান (€ গড়িয়া ), কলিকাতা-৮৪ 
১। বহ্ধিমচন্দ্রের কষ্ণচরিজ্র_বীরেন্দ্রন্দ্র সরকার 

বেঙ্গল পাবলিশার্স ; ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী গ্রীট, কলিকাতা-১২ 
১। নগর দর্পণে- আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
২। জন্মাস্তর বৃহন্ত-_তাবাপ্রসন্গ ব্র্ষচারী 
৩। মল্লিক1--বিমল কর 
৪1 বিশ্বক্রীড়া অলিম্পিক--অজয় বচ্ছ্ 
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৫1 আমার ফাসি হল--মনোজ বস 

৬। ঝরু! বকুলের গন্ধ_ নীহবাবুরঞ্জন ঘণ্ড 

৭। ত্ত্িশূল ভীর্থের পথে_স্থনীল চৌধুরী 

৮। নীল দরিষ়ায়-_-সজিত চট্টোপাধ্যায় 

ভবতোষ দত্ত; বিশ্ব ভারতী, শান্তিনিকেতন, বাবভূম 

১। সাহিত্যমেল1_ শার্তিনিকেতন, ২৭ ২৮ নতেম্বব্বঃ ১৭৮২১ ২ কপি 

ভবানীকুমার ঘোষ সহকারী গ্রস্থাগারিক, ব্রিটিশ কাউন্দিল গ্রন্থাগার, কলিকাতা 

১। রেফারেন্স সান্ডিস প্রসঙ্গ: তাত্বিক ও ব্যবহারিক দিক-__দীপককুমার বায় ও 

ভবানীকুমার ঘোষ 
| 

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ; ১০ বঙ্কিম চ্যাটাজৰ গ্ীট, কলিকাতা-৭৩ 

১। উনবিংশ শতাবীর বাংলা শাহিত্য স্বদেশপ্রেম__অঞ্চলি কাঞ্চিলাল 

২। আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়-_উপেক্দচন্্ ভট্টাচার্ধ 

মণ্ডল বুক হাউস) ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-* 

১। লস্ট আটলাট্িদ_চিবঞ্জীব সেন 

২। ব্রামরুঞ্ণ ও তীব শিশ্যাগণ- ক্রিস্টোফার ইশারউভ, অন্ত* রবিশেখর সেনগুগ 

৩। আঁশাপূর্ণ দেবীর বাছাই গল্প-_-আশা পূর্ণ দেবী 

৪। সুরু নৃত্যের উর্বশী-_-শঙ্ষরী প্রসাদ বন্থ 

৫ | অমরাব্তী আপাম_ শঙ্কু মহাবাজ 

৬। বিমিময় _সথবৌধকুমার চক্রবর্তী 

৭। স্বহীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার- জুদ্ধসত্ব বন্থ 

৮ শংকরু-নর্যদ- নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 

৪ অলঙ্কার জিজ্ঞাসা শুদ্ধসত্ব বন 

১০। আঁমি ও আপনারা আশাপূর্ণ। দেবী 

মন্ুজচন্দ্র সর্বাধিকারী ; 7৫ এ, ক্রীনাথ মুখাজ! লেন, কলিকাঁতা-৩* 

১। ক্রীড়। সম্রাট £ নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী-__শৌবীন্দ্রকুমার ঘোষ 

২। প্রাঁচা দেশীয় শিল্পে ছূর্গ| প্রতিমা মনুজচজজ সর্বাধিকারী 

মনোমোহন প্রকাশনী ; ৫ ৪/৮, কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা-৩ 

১। হুতোঁম প্যাঁচার শক্শা, আলালের ঘরের দুলাল, সমাজ কুচিত্র__ 

কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ, প্যাবীচ!দ মিত্র, ভুবনচক্ত মুখোপাধ্যায় (২ কপি) 

মলয় সিকদাঁর ; বাণী পাবলিকেশন? ৩৭ পটলডাপী সীট, কলিকাতা-৯ 

১। কলিঙ্যুদ্ধের প্রীস্তরে _ মল শিকদার 

মহান্দিগন্ত গ্রকীশ সংস্থা ; বারুইপুর, ২৪ পরগনা 

১. ভারতবর্ষে একজন-- উম দাঁশ 

২. এই শ্রোত, ইতিহাস_্ধকাস্ত বন্ধ 

৩ দীর্ঘতম রাত্রি আসে-_ক্ষিতীশ দেব সিকদার 

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ) ১০ শ্যামচরণ দে দ্টাট, কলিকাতা-৭৩ 

১. সব ফুল ফোটে না_নুমথনাথ ঘোষ 

২. জাদাকের পথে শক্ষু-সহাবাগ 

৩ বাসভূমি_সমবেশ মজুমদার 

১। পাঁলামৌব জঙ্গলে__উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

৫ | পয়সা পরমেশ্বর_বিমল মিল 
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৬। আর এক উপস্ভাস_ গজেন্্রকুমার মি 
৭1 আপন ঘবে- প্রফুল্ল রায় 

৮। দেবী মাহাত্রা- প্রবোধকুমার সান্তাল 
যোগমাক়! প্রকাশনী ; ৪ নারকেলডাঙগা! নর্থ রোড, ব্লক-সি/য্লাট-৩, কলিকাতা-১১ 

১। সোনার দাগ--গোৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ 
২। সরস গল্প--পার্থ চট্টোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
১। আমরা আজও কেন অন্ধকারে দেবশিশ্ু (ছল্সনাম ) 

শ্রীমতী রমা মিত্র) »/৬ ফান রোড, কলিকাত:-১৯ 
১। সজনীকাস্ত দাস [ ১৯০০-১৯৬২ ]- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২ কপি) 

রেবতীমোহন গ্রপ্ত ; অম্তবাজার পত্রিকা, বার্তাবিভাগ, কলিকাতা-8 
১। অপরাধতত্ব £ অপরাধজগত-_স্থশীলকুমার মিআ 
২। খেলাধুলার বিচিত্র কাহিণী-__-শচীন সেন 

ললিত কল! আযকাডেমি ; বুবীন্্র ভবন, নিউ দিলী-১১০০*১ 
১। ভারতশিল্পী নন্দলাল- পঞ্চানন মগ্জল 

শঙ্কর কুজ্জ; ৩/এ বিডন স্কয়ার, কলিকাতা-৬ 
১। ভজগোবিন্দ আডভেঞ্চার : প্রথম পর্ব--অতীতে পাড়ি--শঙ্কর কন্ত্ 

শশাঙ্ক হাইত; গ্রাম কনকাসাই, সো; পপরআড়া, ভায়া! মাদপুর, জেল! মেদিনীপুর 
১। প্রতিশব্দ শশাঙ্ক হাইত 
২। এ, পরিবরিত সং_-এ 

শিব মুখোপাধ্যায়; ২৪ বনমালী চ্যাটাজী স্্রাট, কলিকাতা-২ 
১। গানবাজনা শেখো--বৈছানাথ ঘোষ 

শিবদাস চক্রবর্তা ; পি ১২৪/১, ব্লক-এ, লেক টাউন, কলিকাতা-৮৯ 
১। সঙ্গীত কলিকা--শিবদাস চক্রবর্তা (২ কপি) 
২। বিপিনচন্দ্র পাপ £ জীবন সাহিত্য ও সাধনা-_-শিবদাস চক্রবর্ত 

শীতল ঘোষ; গোববডাজ। হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙ্গা 
১। বাংল! নাটকে ট্রাজেডি তত্বের প্রয়োগ- শীতল ঘোষ 

শোরীন্্রকুমার ঘোষ ; ১২ বি মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ 
১। মাসিক পত্রিক--বালম ২নং ৪-১ অগ্রহায়ণ ১২৬২, পূ ৩৭ নং (১২১ শ্রাবণ 

১২৬৩) পৃ. ১৪৪ পর্বস্ত 
২। বেশ্াশান্ত্__মূকুন্দলাল চট্টোপাধ্যায় 

লত্য বন্দোপাধ্যা্র ; ২৫ মহিম হালদার স্ট্রট, কলিকাতা-২৬ 
১। ব্রেশট ও তার থিয়েটার-সত্য বন্দোপাধ্যায় 

লত্যেন্দনারায়ণ মজুমদার ; ২৯/এ কৈলাস বনু স্ত্রীট, কলিকাতা -৬ 
১। পটভূমি কাঞ্চনজজ্ঘা__সত্যেন্্রনারায়ণ মজুমদার 

লন্ভোবকূমার দে; ১৬৪ কবি নবীন সেন রোড, কলিকাতা-২৮ 
১। শেষ সঞ্চয়-_সম্ভোষকুমার দে 

সপ্তবি ) ১৩ বঙ্িম চ্যাটার্জা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ 
১। কুয়াশা এম. টি. বাস্দেবন নারাব, ভাষাস্তর আশিস সান্তাল 
২। মার্কসবাদের বিচারে রামমোহুন- এবাদত হোসেন 
৩। যুধিষিরের রথের চাকা অমল আচার্য | 

8৬ 
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৪ | ঘাতক --বরবেণ গঙ্গোপাধ্যায় 

সমকাল প্রকাশনী ; ৮/২ এ গোয়ালটাল লেন, কলিকাতাঁ-১৩ 
*। সিরাজদেোৌলা- প্র ক্ষয়কুমার মৈত্রের 

সম্পাদক, কিশোর বাংলা, মাহেশ শ্ররামকৃষ্চ আশ্রম ; পো: বিশড়া (হুগলী ), ৭১২২৮ 

১। কিশোর বাংল1, শারদীয় বাধিক সংকলন, ১৩৯০-_সস্তোষকুমার গঙ্ষেপাধ্যায় স" 
সম্পাদক, চাদসী সম্মিলনী; ৩৫/৯ অভয় বিছ্যালঙ্কার রোড, কলিকাতা-৬* 

১। টাদসী পুরাণ_ জগদীশচন্দ্র মুখাজীণ 
সারম্বত সংস্কৃতি সংস্থা; ১১৭ একডালিয়া ঝোড, কলিকাতা-১৯ 

১।. হে মহাজীবন-__স্মরণ অর্ঘ্য 
সাহিত্য প্রকাশ; ৬* জেমন লও সরণি, কলিকাতা-৩৪ 

১। শেকৃসপীক্বর ও বাঙলা নাটক-_সনৎ্কুমার মিত্র 
সাহিত্যালোক; ৩২/৭ বীভন স্বীট, কলিকাতা-৬ 

সাংস্কৃতিক ইতিহাদের প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) দীনেশচন্দ্র সব্কার 
এ,(২য় খণ্ড)--এ 

পাল পেনযুগের বংশামথচিত__এ 
ভারতশিল্পের কথা__অক্ষয়কুমার মৈত্রেয 
গোৌড়ের কথা_এ ৮ 

৬ প্রাচীন কালকাতা- নিশীথবঞ্চন বায় ও অশোক উপাধ্যায়, স. 

স্ছকুমার মিত্র; এ ৯২/৮ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কালীদহ, কলিকাতা-৮৯ 
কার্ল মাস £ যুগ থেকে যুগাস্তর-__হুকুমার মিত্র 
তাপস স্মরণে 

৩ বাকাউজ্লার দগ্তর-_স্থকুমার সেন, স' 
উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র--স্থৃকুমার মিত্র 

€ মহানগর, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা সংখা! 
৬। 5 » ২য় খণ্ড 1ম-১২শ সংখ্যা 

৭। শারদীয় দেশ, ১৩৮৯ 
৮|। অর্থশাস্্র বিকাশের ধার]__আন্তেই আনিকিন, বিষুণ মুখোপাধ্যায়, অনু* 
৯। পবিভ্রতার অদল-বদল--কেশব দাশ 
১০ পরিচয়, ৫১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা- ৫২ বধ, ৫ সংখ্যা 
১১ পরিচয়, ৫২ বর্ষ ৬-১২ সংখ্য। 
১২ [ঃ))9 08765 23101101650) 01 1005 01000106500 প106 02000010286 68 

[5 610108] 11107875) 0519068১492 

১৩ 7090 [01960৮ £ 60 6৮ 0160 80015515525, ০৮, 21-97, এগ. 

১৪ £& 031191 101860৮ 01 609 96969910822 

১৫ [)9097039. 1, 7:911009% £ 08693 07000 17:9 1119, 

১৬ 90281] 19100. 19-1012018--14 1580910009৬ 

১৭ 4 90706 101360ঠ5 ০01 68০ অ০0:10---5* 0. 685 

১৮ স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী--নলিনী দাস 
১৯ মৃল্যাস্ষন, ওস্স বর্ষ, ১৩৭৪, বৈশাখ-চৈত্র 
২০ ৪... ৪র্থ বর্ষ, ১৩৭৫, বৈশাখ-চচত্র 
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সুজিত চৌধুরী; ৮ বি পাইকপাড়া রো, কঙ্গিকাতা-৩৭ 
১। দেশলোক £ সংবাদ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা, ১৯৮১, ১৫ আগস্ট-_ 

১৯৮২, ১ আগস্ট 
স্থজিত কুমার পালিত ; ৪ জগদীশনাথ বায় লেন, কলিকাতা -৬ 

১। পণ্ডিচেরী কত দূর-_-সমর বস্থ (২ কপি) 
সুনীল রাহা; ১৭/৯৭ সেণ্টাল গভর্নমেণ্ট কোয্সাটার্স, পর্ণশ্রী, কলিকাতা-৬* 

১। মহাত্মা শ্রিহরিপদানন্দ_ স্থনীল রাহা 
২। ঠাকুর প্রশ্রীনিত্যগোপাল- শ্রীমৎ্ৎ পরমানন্দ অবধূত 
৩। বংশপর্ধ্যা় আট মুহুরী মজুমদার বংশ--মনোজকুমার মজুমদার 
৪। অনিন্দ্যন্ন্বর শ্তামহুন্দর_ স্থনীল রাহ! 

স্থনীলময় ঘোষ, প্রযত্বে-ঘোষ দন্তিদার পাবলিশিং কনসান্; ৯/১ টেমার লেন, কলিকাতা- 
১। সাহিত্য-সম্মেলন পরিক্রমা_স্থনীলময় ঘোষ 

নুবোধ সেনগুপ্ত ; দাসপুর, মোঁদনীপুর 
১। শ্রীশ্রীচণ্ডী ( মহিষান্থুর বধ ) 

স্শীস্ত চট্রোপাধ্যায় ; ১২এ রাহা গোপেক্তর স্ীট, কণিকাতা-৫ 
১1. 0107555 0109 39510. &100. 01718 1075610- নি 91101 12790109778700% 

হবেন্দ্রনধ্থ সমধন্দীব (ভগ্চদৃত) ; হবগৌবীধাঁম, নন্দন্পল্পী, কলিকাতা” 
১। পরিচয় (ঝীব্যগ্রন্থ)__তগ্ুদূত 
২। স্মরণিক1- ১৯৮১ (নমংশুপ্ত জাগরণের শতবর্ধ পুতি উৎসব ও সম্মেলন”) 

হৃধীকেশ ঘোষ ; ৩৯-এ ধর্মতল1 লেন, শিবপুর, হাওড়া-২ 
১। মহানকে প্রণাম-হ্ৃধীকেশ ঘোষ 
২ 009৬/ 69 2০192950 ০৮ ৬৮০10 [১০৬02 

[0)0612320100258 16519%/০£ 0090521) 509০109198১ ৮০]. 6১ 200. |, 

90707780976 

৪ | 1890165 ৪70 071)610)53 

৫ | 71901901017) ০07 17065109617 06706 ? .. (01001109৮75 /০1710 --7৬৫০:601) 

4৯০ 1521019517 

৬1 16779901909 £ 65015 270. [9200০০-- 03, 1২ 10751)1 

৩। 

৭1. [১0653 10650070) 2100 10700721111) 003, 3, 1123)? 

৮1 90901811970 17) 7301) ০০000053 9100 19০০:--0 0120. [. 951101510]) 

৯1 002৮ 51201759100 [10752005 0 101001974৯5 10, 91001 

১০.) [ও 006 1)0070028 17)051630--]6301 ২, 030৬2 

১১ | 7/9958 00100000077020102) 5 0১6 0:685--, ৯. .198510172 00210১ 6৫. 

৯২ । 1215010117760 461,00750% £ 00069% 001 50912)110- [২9011 72061 

১৩ 10156] 1000171)0217)--] 010 0822061052 

১৪... 9:02010007)108,0101) 16. [001110 5106910106--- 7871 01089017021 

১৫ ৪0 2500 8010075 ০0016] 117017506 02558 

১৬ 9025 90000861110 1070067১১70 ৬, 0823565 

১৭ 90166 01 9100055 17) 17)0671০/---98, হু, 99.01)052 
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॥ আলোচনা ॥ 

॥ কৃষ্ণদীলাম্ত সিন্ধু । 

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় [৯০ বর্ষ তৃতীক্র সংখ্যা--পোৌঁ ৯৩৯০ ] কুষণপীলামতত 
সিন্ধুব রচনাকাল সন্বদ্ধে শ্রীঅক্ষয়কুমার করাল মহ[শয়ের আলোচনা পড়লাম । এয় আগে 
ডঃ বিশ্ব বন্যোপাধ্যায়ের প্রমীলার উৎস জন্ধানে-_দেশ পত্িক।য় পড়েছিলাম । যা হোক 
হাশছে তথ্য ও প্রমাণ থাকা সত্বেও, গত ৩৬/: বছর ধরে অস্থস্থ থাকার জন্য নিজেকে এ 

বিষয়ে যুক্ত করিনি। শ্রীধুক্ত কয়া মহাশয় 'মামার গবেষণার বিষয়ে খোজ রেখেছেন 
জেশে সুখী হলাম " শ্রীমৃক্ত কাল মহাশষের প্রশ্নের উভয়ে নিষ্নলিখিত বিষয়গুলি জানাই £_- 
(ক) পকষফ্চলীনামৃত সিন্ধুর মূল পুঁখি”-১৯৫৮ খ্রীষ্।ন্দে ভুলুই গ্রামেরই ২/৩ ফিলোমিার 
দূরে“ভাড়া” গ্রামের এক অ্ছেয় 'অশীতিপর বৃদ্ধ "শাখার হাতে তুলেদিয়ে বলেছিহোন_- 
“তোমাঁফে আদল জিনিস দিয়ে দিলাম) যদিকিছু করতে পার কোর” তিনি হয়ত 
গ্রন্থটির প্রচার বা প্রকাশ চেয়োছলেন। 

(খ) পুঁখটি য মূল পুঁধি সে বিষয়ে কাগজ, কালি, দেখার ছা, ও পাটার 
উপন্ন আছ ছবি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে কোন পুথি আসন 
আর কোনটি নকল তা প্রমাণ করতে বেশী সময় লাগেনা । বুদ্ধ পুঁথিটি বন্যান্ধে 
রেখেছিলেন ; এবং অথণ্ড [আদি অস্ত] পুথিই আমার কাছে দিয়েছিলেন। পুধি 
আমার কাছে আছে; কয়াল মহাশয় আমার বাড়ীতে এসে দেখে যেতে পারেন-- 
এবং আমার মনে হয় তীয় তীব্র দৃষ্টি ও বিবেচনা বোধ থেকে সইজেই বৃঝতে পারবেন 
আসল-নকলের প্রভেদ । 

(গ) রামপ্রসারদ যে কৃষ্খচলীলা বিষয়ক একখানি ফাব্য লিখেছিলেন এ কথা ভং 
দীনেশ সেন মহাশয় ও.ভঃ স্থকুমার সেন মহাশয় তাদের সাহিতের হতিহাস গ্রস্থে উল্লেখ 
কবেছেন। আসল নাম কিন্তু তারা জানতেন না বা গ্ধিও দেখেন শি। বযস্তরগন মহাশয় 
মূল পুথির নকলীকুত আর্দি লীলার কিছু অংশ পেয়েছিলেন। এ ছাড়াও আমি হুঘুই 
[ কবির গ্রাম] অঞ্চলেও দু এক জনের কাছে অতি সামান্ত নকল করা পৃঠ্াও দ্বেখেছি। 

পুঁথিটি দুবিপুল ও স্থসম্পূর্ণ। মুল সম্পূর্ণ প্ুখির আবিষ্ষর্তা কে এ বিচার শরীক কয়।ণ 

মহাশয় আমার পুঁথি দেখলেই বৃঝতে পারবেন । 

(ঘ) কোন অপ্রকাশিত নৃতন পুাথর উপর গবেষণা করলে মুলপুধির অঙ্ুণিপি 
(০০৮) গবেষণা গ্রস্থের উপর দিতে হয়। তা না হলে পরীক্ষক কি করে পরীক্ষা বরবেন। 
আমি মুল পুঁথিটি প্রায় চার বছর ধরে ০029 করেছি। তিনটি ০০2১ তিনজন পরাক্ষকের 

জগ্য ও এক ০০90 আমার কাছে আছে। 

(ড) 7০০13 ০৮) কাগজে ছুকলমে লিখে পুঁধিটির নকল করে ৬০০ পৃষ্ঠা হয়েছে। এর 

সঙ্গে গবেষণা অংশ ৩৮* পৃষ্ঠা । পুঁধিটি ছাপলে হাজার পৃষ্ঠারও বেশী হবে। 

(চ পুঁখিতে সুস্পষ্ট অক্ষরে শেব পৃষ্ঠায় রচনা কাল দেওয়া আছে। আমার গঞ্ধবধণ। 
গ্রন্থে শেষ পৃষ্ঠার [91060996926 ০০0৬ দিয়েছি । 

(জ) শ্রীতুক কয়াল মহাশয়কে জানাই আমার পৈতৃক নিবাস তিরাট গ্রামে। কবির 

গ্রাম থেকে চার মাইল হবে। এ তুলই)ভাড়া, অর্ধগ্রাম, মেজিদ্বা, কালিকাপুর অঞ্চলে শৈশব 

থেকেই আমার যাতায়াত । এই প্রসজে শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জাঙ্মাইযে-_ 
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এই সব অঞ্চলে এবং আসানসোল, রাণীগঞ্জ, মেজিয়া, শালতোড়া এই বিস্তৃত রাঢ় অঞ্চলের 
গ্রামে রাম” শব্দে এক ধরা হয় । আমরা ছোটবেলা থেকেই ধান মাপবার সময় বুদ্ধ- 
বৃদ্ধাদ্দের বল্তে শুনেছি ও শুনি,_পরাম, ছুই, তিন ''ইত্যার্দি।” তবে শ্রীযুক্ত কয়াল 
মহাশয়ের সঙ্গে আমি একমত যে রাম শব্দে পণ্ডিত মহলে তিন ধরা হয়। 

কষ্ণলীলাম্বত গ্রন্থ গ্রামে গীত হওয়ার জন্য রচিত। পুখির মধ্যন্ভাঞগ্গে কবি 
নিজ বংশ পরিচয় সহ সবই লিখে রেখেছেন ।-_পুঁথিটির এইটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কৃষ্ণ 
লীলাম্বত সিন্ধুর সুসম্পূর্ণ পুথি আমি নকল করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছি । পুঁথি 
আমার হাতে আছে। গ্রন্থটির কতকগুলি বিশেষ দিক আছে। শ্রীযুক্ত কয়াল মহাঁশয়কে 

আমন্ত্রণ জানালাম-_পুঁদি দেখার জন্য ও সাক্ষাতে আলোচনার জন্য | 

[ কবে কখন আসবেন আগে থেকে জানালে ভালো হয় ] 



পরিষৎ্ সংবাদ 

১৯৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্য। প্রকাশ করিতে অভাবিত 

রধ্ঘ ঘটিল। তাহার জন্য আস্তরিক দুঃখ প্রকাশ ছাড়া অন্ত কোন কারণ দেখান সম্ভব নহে। 

এই সংখ্যায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার নব্বই বছর পুর্ণ 

ল। অবশ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্টা হইয়াছিল ৮ই শ্রাবণ, ৯৩০* বঙ্গাজ 

২৩ জুলাই ৯৮৯৩ । তখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল পিঁবেজল একাডেমি অব লি- 

রচার |, এবং এই নামেই আগষ্ট, ১৮৯৩ হইতে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে 

“ক। এই পত্রিকা প্রথমে ইংরাজীতে এবং পরে ইংরেজী ও বাঙ্গাল! প্বিভাষায় একত্রে 

ফাশিত হইত । এই পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা অর্থাৎ মার্চ, ১৮৯৪ পত্রিকার শিরোনামায় 

ম দ্দিবেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচারের পূর্বে “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ” নামমুব্রিত হয়। 

ফান্তুন, ১৩০০ বঙ্গাব্ধে বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 

হঠানের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে । ৯৩০৯ বঙ্গাঝ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য 

দের যথার্থ কার্যক্রম শুরু করা হর। বঙীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বাধিক কাধ- 

পে আছে: 

“কিঞ্চিদুন ছুই বৎসর পূর্বে, ৯৮৯৩ অবের জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে কলিকাতা 

ভাঁবাজারের রাজা নবকুষ্ণ স্্রাটে শ্রীধুক্ত মহারাজকুমার বিনয়) দেব বাহাদুরের ২/২ 

ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হন্ব।""* 

৯৩০৯ সালের ১৭ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ে পৃর্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব 

রেচার, বর্তমান ভিত্তির ওপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পর্ষদ নামে অভিহিত 

তখন হইতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বয়ম গণন! করা হয়। আমাদের এই আর্জ 

বাযুর দেশে একটি প্রতিষ্ঠান ও তাহার গবেষণাধর্মী। মুখপাত্রের নব্ধাই বৎসর আমু 
ই গর্বের বিষয়। নানা ঝড়-ঝঞ্জা অতিক্রম করিয়া এই পত্রিকা অগ্রসর হইয়াছে। 

পব্রিকা সম্পাদনারও নানা রীতি বদল হইয়াছে । আশা করিয্বাছিলাম নব্বই বৎসর 

৮ উপলক্ষে তাহার একটি পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিব কিন্তু অনিবার্ধ কারণে তাহা 

(হয় নাই। আশা রাখি, এই গৌরবোজ্জল পত্রিকা ভবিষ্যতে আরও দক্ষতার সঙ্গে 

[শিপ্ত হইবে। 

শোক-সংবা 

১৩৯০ বঙ্গাব্দের মাঘ হইতে টচত্র এই কার্ধদীমার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেগ 

ই সন্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক নলিনীবান্ত গুধ, পরিষদের বর্ষীয়ান সদস্ত রমা প্রসাদ 

পাধ্যায়, পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং লোক সাহিত্যের বিখ্যাত গবেষক ও 

পক আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রখ্যাত দার্শনিক কালিদাস ভট্টাচার্য এবং খ্যাতনামা 

বক অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হইয়াছেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্ধনির্বাহুক 

তি বিভিন্ন অধিবেশনে প্রয়াত ব্যক্তিগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা! জা শন করিয়া শোক 

ৰ গ্রহণ করিয়াছেন । 

আনন্দ সংবাদ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন রয়েন 

টিক সোসাইটির ন্বর্ণপদ্ক লাভ করিয়াছেন। পরিষদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক 



৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ: ৯ 

জগদীশ ভট্টাচার্য “রবীন্দ্র তত্বাচার্ উপাধি লাভ করিয়াছেন । পরিষদের বর্তমান অন্ত 
সহকারী সভাপতি শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত “বাংল! নাট্যশালার শতবাধিকী” পদক . 
করিয়াছেন। কার্ধনির্বাহক সমিতি গভীর আনন্দের জঙ্গে বঙ্গীয় সাক্ত্যি পরিষদের প" 
হইতে ডঃ স্বকুমার সেন, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্ধ এবং শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তকে আস্তরি 

অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন | 

জ্মরপ সম্ভা 

৯৩ই ফাস্ভন, ১৩৯০ সাহিত্য পরিষদ্ধ মন্দিরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্দের একনি 
সেবক, প্রয়া 5 সাহ্ত্যসেবী নপিনীরঞ্জন পণ্ডিতের শতবাধিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয 
সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঞ্জগরদীশ ভট্টাচার্ধ। শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত বিশেষ অর্তি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন । 

সভায় ন্বগর্শয় নলিনীরঞ্জনের একখানি ঠতলচিন্র প্রতিষিত হয়। চিত্রখানি নলিন 
রঞ্জরের দৌহিত্রা শ্রীমতা জয়গ্রী চক্রবর্তা পরিষৎ মন্দিরে উপহার দিয়াছেন। বিশিষ্ট অতি 
ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল নলিনীরঞগুনের স্বতিচারণ করেন । 

আজীবন লদ্দন্ নির্বাচন 

১০শে ফান্তন, ১০৯০ এবং ৯৭ই চৈত্র, ১৩৯০ দুইটি মাসিক অধিবেশনে নিষ্সোক্ত ব্য 
গণের আজীবন সদস্কপদ গ্রহণের আবেদনপত্র গৃহীত হইয়াছে । 

৯। শ্রীবলাইচন্দ্র পাল ৬*/৯৩এ গৌরী বাড়ি লেন, কলিকা তা-৪ 
২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ১০ রাজ] রাজকুষ্ণ স্ট্রাট, কলিকাতা-৬ 

৩। শ্রীহ্বশাস্তকৃমার চট্টোপাধ্যায় »১এ রাজাগোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাত-৫ 

স্যাসরক্ষকের শুন্তপদ পুরণ 
১৭ই চৈত্র, ১৩৯* তারিখের মাসিক অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ম্যা 

রক্ষকের শৃগ্তপদে শ্রীপ্রণবকুমার মখোপাধ্যায়কে হ্যাসরক্ষক সমিতির অন্যতম. সদশ্হিসা 
মনোনীত করা হহয়াছে। ৰ 

নব্বইবছর পুতি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পত্রিকাধ্যক্ষের পাঁচবছ 
কাধকালও শেষ হইল । সেইজন্য পত্তরিকাধ্যক্ষের পক্ষ হইতে পত্রিকা প্রকাশের স 
সংঙ্লিষ্ই সকলকে পক্রিক! প্রকাশে সহযোগিতার জন্য আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
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চণ্ডীদাচসন্ন শ্রীকষ্ণকীর্ভন 
বলস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্লত লম্পাদ্বিত্ত 

মূল্য-_ত্রিশ টাকা 

সংবাদপচঢজ ০সকাতলন্ম কথা 
ব্রেজেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৯ম থণ্ডঃ টাঃ ২৯০০ 

য় খণ্ড ঃ টাঃ ০০০ 

ব্বাংল। সামক্িষ্ঠ পত্র 
ভ্রজেজনাথ ্ 

৯ম খণ্ড টাঃ ₹৯:০, 
... ২য়খণ্ডঃ টাঃ ", 

বঙ্গীয় নাট্যশালার্কইতিহাস 
( ১৭৯৫-১৮৬৬ ) 

ব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডঃ স্বশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা 

পঞ্চম সংস্করণ । মৃল্য+-৩**০* 

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক 
(মধ্যহ্গ ) 

ডঃ জগাদীশনারায়ণ সরকার 
মূল্য--১০ ১০০ 

সাহিত্য-সাখক-চক্িতমালা। 
৯ম হইতে ১৪শ খণ্ড । মুল্য---২৩**** 

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী ও গ্রস্থস্থী 
হলীস্প-সাহিত্য-পন্মিষত 

বনী সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক প্রীকানাইচজ পাল পি.এইচ.ডি, 
(লগ্ন ) ব্যারিস্টার-এট্-ল, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীহরি প্রি্টার্স, ১২২/৩, সাজা 

দবীনেন্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৭****৪ হইতে প্রীদতী রেখা বে কর্তৃক মৃজিত। 

 জুজ্য:ঃ চার টাকা 












